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АНОТАЦІЯ 
 

Цапенко Л. В. Англомовна детективна розповідь: 

прагмастилістичний та лінгвосинергетичний аспекти. Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук зі 

спеціальності  10.02.04 – германські мови. Запорізький національний 

університет, Запоріжжя, 2019. 

Дисертацію присвячено дослідженню англомовної детективної розповіді 

в аспекті її мовленнєво-стилістичної реалізації, комунікативно-прагматичних 

завдань передавання смислу та в аспекті самоорганізації цього виду детективу. 

Дослідження детективної розповіді в вітчизняній та зарубіжній філології 

переважно виконувалися у літературознавчому аспекті. Вивчалися природа й 

сутність розповіді, її соціальні джерела, історія та тенденції розвитку цього 

жанру; проводилися історико-літературні дослідження. В дисертації уточнено 

характеристики розповіді та подано її системне визначення з лінгвістичної 

точки зору.  

Проведено класифікацію розповідей за видами функціювання 

лінгвостилістичних засобів виразності. У цьому напрямку досліджено 

специфіку лексики англомовної детективної розповіді, з’ясовано провідну роль 

корпоративної та професійної лексики в текстах на тлі переважно нейтральної 

лексики. Використання корпоративної та професійної лексики в розповідях 

значно спрощує інформування адресата (читача) про сутність злочину та хід 

слідства, що є одним із прагматичних завдань мовлення в розповіді.   

Серед стилістичних засобів виразності розглянуто лексичні й 

синтаксичні. Сукупність стильових засобів виразності містить у собі також 

стилістичні прийоми експресивності, які іменуються типами висунення. 

Вивчено такі типи висунення, як конвергенція, зчеплення, антитеза, ефект 

ошуканого очікування, з’ясовано їхню роль у привертанні уваги адресата до 

опису окремих подій, учинків, обставин, які складають інтригу детективної 
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розповіді. У дослідженні виокремлено і проілюстровано прикладами з текстів 

детективних розповідей емоційні, оцінні та експресивні типи конотацій.  

Доведено нерозривний зв’язок лексики розповіді, стилістичних засобів 

виразності, типових прийомів із прагматичними завданнями авторів розповідей. 

Серед цих завдань головними є такі: інформування адресата про перебіг подій, 

сюжетні лінії; створення художніх образів і символів.  

У дисертації розглянуто композицію детективної розповіді як 4-рівневу 

структуру, яка відображає формальну побудову розповіді, її мовленнєву 

реалізацію за допомогою архітектоніко-мовленнєвих та композиційно-

мовленнєвих форм (АМФ і КМФ), змістовий складник, а також механізм 

виникнення художніх образів, концептів, символів. Рівні композиції – 

формальний, формально-змістовий, змістовий, асоціативно-образний – 

складають ієрархічну систему, в якій зміст кожного рівня обумовлений змістом 

попередніх рівнів, розташованих нижче в ієрархії. На найвищому рівні 

(асоціативно-образному) створюються художні образи та концепти детективної 

розповіді, а передумовами цього виступають: створення атрибутів концептів та 

художніх образів на змістовому рівні; створення інформаційного поля для 

опису цих атрибутів за допомогою КМФ і АМФ на формально-змістовому 

рівні; розподіл, членування важливих блоків інформації детективної розповіді 

на формальному рівні композиції. Детально вивчено типові КМФ детективної 

розповіді, їхнє призначення для передавання сюжету. КМФ «повідомлення», 

«опис», «розповідь» відображають предметний рівень розповіді, прагматику 

експресії виражають КМФ «роздум», «розповідь». Аксіологічний рівень 

детективної розповіді відображено суб’єктивно в КМФ «розповідь», «роздум», 

а також об’єктивно за допомогою КМФ «повідомлення», «опис». КМФ та АМФ 

у текстах розповіді відображають мовленнєву поведінку персонажів через 

мовлення в цих формах, її соціальні коріння. У такий спосіб, відбувається 

глибоке уособлення персонажів, їхня соціальна портретизація. В цілому слід 

зазначити, що КМФ і АМФ формують художній стиль обраного жанру та 

ідиостиль окремих авторів. 
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Розглянуто два типи АМФ – монолог і діалог. В останньому окремо 

досліджено опозиційний і неопозиційний типи. У детективній розповіді 

превалює опозиційний діалог; у праці розроблено критерій опозиційності із 

залученням відомих для кожного висловлення понять актуального членування – 

теми та реми.  

Під час дослідження асоціативно-образного рівня композиції 

проаналізовано чотири принципи створення художніх образів – принцип 

контрасту, аналогії, принцип рекурентності та неповна презентація. 

Застосування цих принципів проілюстровано прикладами з детективних 

розповідей. Зазначено, що реалізація змісту асоціативно-образного рівня 

композиції вирізняється тим, що зв’язок між сюжетом та образами і 

концептами в детективній розповіді не є безпосереднім.  

Композицію детективної розповіді досліджено також в аспекті 

самоорганізації.  Відзначено, що механізм самоорганізації базується на 

наявності постійних протиріч на кожному рівні композиції та їх творчому 

розв’язанні. На формальному рівні постійним є протиріччя між завершеністю 

кожного блока інформації в одиниці формального рівня та необхідністю 

порушити цю завершеність з метою зв’язати блок з іншими одиницями 

формального рівня. Протиріччя формального рівня розв’язується тим, що 

блоки, які необхідно зв’язати, помічаються однаковими маркерами. 

Встановлення маркерів – це найбільш вільна, рухома процедура, тому з 

синергетичної точки зору маркери претендують на роль параметрів порядку в 

самоорганізації текстового повідомлення. При цьому один і той самий маркер 

може належати різним рівням композиції, але тоді він на більш високих рівнях 

навантажується іншими функціями крім функції позначення формального 

зв’язку.  

На формально-змістовому рівні постійне протиріччя полягає у первісній 

неузгодженості адресанта і адресата в їх уявленнях, мовній компетентності, 

тезаурусах, зокрема, в уявленнях про роль тієї чи іншої КМФ / АМФ. Це 

протиріччя також узгоджується за допомогою маркерів, що включені в КМФ та 
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АМФ і позначають деяку важливу деталь для розуміння сюжету. У такий спосіб 

у тексті визначається й узгоджується роль та вага різних мовленнєвих одиниць 

формально-змістового рівня композиції.  

На змістовому рівні протиріччя полягає в неузгодженості комунікантів у 

послідовності застосування КМФ і АМФ. Маркери допомагають адресату 

сприйняти сюжет, дії, ідеї в порядку застосування цих форм, знаходити 

атрибути образів та концептів. Маркери в складі КМФ та АМФ розташовано 

таким чином, щоб вони вели читача вздовж сюжетних ліній розповіді, 

повторюючи собою розгалуження сюжету, повертання до попередніх подій. 

Особливо чітко це виявляється в детективній розповіді у викладенні її інтриги. 

На асоціативно-образному (концептуальному) рівні протиріччя полягає в 

протилежності «не-живої» сутності слів-знаків, у дискретності атрибутів та 

необхідності їхнього цілісного, «живого» сприйняття. Маркери у вигляді тропів 

допомагають цілісному сприйняттю.  

У дисертації розроблено інформаційно-синергетичну модель детективної 

розповіді. В моделі увагу акцентовано на типовій побудові цього жанру: 

1) скоєння злочину; 2) початок слідства – виявлення умов скоєння; 3) перехід 

від з’ясування умов скоєння злочину до гіпотез щодо зацікавлених; 4) критична 

подія, завдяки якій відкидаються всі версії, крім однієї.  

Указано, що перехід ( п. 3) з синергетичної точки зору є зоною біфуркації,  

зоною нестійкості розповіді, у якій система слідства прагне до виявлення 

злочинця, але повертається рекурентно до дослідження та переоцінки 

попередніх умов скоєння злочину.    

У розробленій моделі на прикладах детективних розповідей пояснено 

доречність використання синергетичних понять «параметр порядку», «ланцюги 

зворотного зв’язку», «дисипативність», «здатність складників 

самоорганізованої системи до взаємного опозиційного моделювання». 

Параметр порядку системи – найбільш рухомий параметр, який певним чином 

оптимізує рух системи до цілі-атрактора (розкриття злочину). У детективі 

параметром порядку є наявна на певний момент інформація. З плином подій у 
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сюжеті виявляються атрибути різних версій, а їх вага, значення змінюється. 

Параметр порядку надає необхідну вагу атрибутам кожної версії тим, що 

маніпулює інформацією навколо цих атрибутів. У детективній розповіді 

послідовно уточнюється можливість / неможливість певних версій злочину, 

виникають ланцюги зворотного зв’язку між фізичними умовами подій та 

мотивами зацікавленості у скоєнні злочину.  

Природним для самоорганізованої системи є здатність її складників 

взаємно моделювати одна одну, а також здібність кожного складника 

(обмежено) моделювати навколишнє середовище. При цьому досить часто 

виникають ситуації, коли складники системи мають прямо протилежні, полярні, 

опозиційні властивості; взаємне моделювання в цій ситуації є найбільш 

інформативним, всебічним. Викладене цілком стосується детективної розповіді: 

в ній опозитивні персонажі (слідчий – злочинець, слідчі з версіями злочину, що 

не співпадають) протилежно відображають навколишнє середовище (обставини 

злочину) та взаємно враховують поведінку один одного для досягнення своїх 

протилежних цілей. При цьому відбувається обмін інформацією між 

складниками системи (між персонажами – виразниками певних ідей 

детективної розповіді). Такий обмін є характерним у самоорганізованих 

системах і відображає їх дисипативність. 

 Проведений аналіз конкретних детективних розповідей різних авторів 

щодо їх відповідності розробленій інформаційно-синергетичній моделі вказує 

на універсальність цієї моделі попри те, що кожна розповідь має значні 

особливості (злочин відбувся; злочин готувався, але не відбувся; непрямі 

докази проти певного персонажу є зовнішньо очевидними, тому спочатку 

блокують пошук інших версій та ін.). Універсальність розробленої моделі 

свідчить про стійку, незмінну організацію жанру детективної розповіді.  

Для поєднання прагмастилістичного та синергетичного аспектів 

англомовної детективної розповіді в дослідженні застосовано комплексну 

методику, яка містить у собі аналіз цілей і функцій розповіді та їх прагматичну 

реалізацію в текстах за допомогою композиційних і мовностилістичних засобів, 
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а також − аналіз детективної розповіді в аспекті самоорганізації цього жанру. 

Розроблена в дисертації методика досліджень реалізує міждисциплінарний 

підхід до вивчення детективної розповіді, являє собою органічний синтез 

синергетичних і традиційних лінгвістичних методик.   

У руслі синергетики вивчення відповідних процесів у створенні 

детективної розповіді є новим напрямком. Детективна розповідь розглядається 

як складна система з ознаками самоорганізації своєї структури, композиції. У 

дисертаційній праці обґрунтовується релевантність застосування понять 

синергетики щодо розгляду становлення та динаміки розгортання детективної 

розповіді. Ключові поняття синергетики знаходять своє специфічне втілення 

при вивченні розвитку сюжету, протиріч у композиції розповіді, інформаційних 

процесів моделювання версій слідства.   

Ключові слова: детективна розповідь, композиція, лінгвосинергетика, 

самоорганізація, корпоративна та професійна лексика, засоби виразності, типи 

висунення, інформаційно-синергетична модель.  

SUMMARY 

Tsapenko L. V. English detective story: pragma-stylistic and lingual-

synergetic aspects. Manuscript. 

Dissertation for a Candidate Degree in Philology (PhD): Speciality 10.02.04 – 

Germanic Languages. – Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, 2019. 

The dissertation is focused on the study of the English detective story within 

the framework of its speech-stylistic realization, communicative-and-pragmatic tasks 

of its meaning expression as well as self-organization of the detective story plot. In 

Ukrainian and foreign philology the detective story was mostly considered from the 

literary aspect. The scholars outlined the nature and essence of the story, its social 

origin, history and directions of the genre development largely within the scope of its 

historical-and-literary research. Thus, the dissertation presents the lingual 

characteristics of the detective story and gives its systemic definition from a linguistic 

point of view.  
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The thesis advances the classification of stories according to the types of 

lingual-stylistic expressive means functioning in their texts. In this way the study 

reveals the specifics of the vocabulary typical of the English detective story, defining 

the leading role of the corporate and professional vocabulary in the analysed texts, 

which is mostly based on stylistically neutral lexis. The use of corporate and 

professional vocabulary in detective stories greatly simplifies the process of 

informing the addressee (the reader) about the essence of the crime and the course of 

its investigation which is regarded as one of the pragmatic goals of the story. 

Among the expressive means, lexical and syntactic stylistic devices were 

thoroughly analysed. The stylistic expressive means comprise specific stylistic 

expressive techniques termed as different types of foregrounding. The paper presents 

the study of such types of foregrounding as convergence, coupling, antithesis, and the 

effect of defeated expectancy as well as identifies their functional role in drawing the 

addressee’s attention to the described events, actions and circumstances, engaged in 

creating the intrigue of the detective story. The research analyzes different types of 

connotations and exemplifies the specificity of the use of their emotional, evaluative 

and expressive types in the detective stories. 

The thesis reveals a close linkage between the vocabulary of a detective story, 

its stylistic expressive means and techniques, on the one hand, and the authors’ 

pragmatic tasks, on the other. The latter aim is to inform the addressee about the 

course of events and the story line development as well as to create of artistic images 

and symbols. 

The dissertation views the composition of the detective story as a four-level 

structure that reflects the formal construction of the story, its communicative 

actualization with the help of architectonic-communicative and compositional-

communicative forms (ACF and CCF), its content plane and the mechanism of 

characters, concepts and symbols creations. The levels of the story composition, 

namely the formal, formal-and-content, content, associative-and-figurative ones, 

constitute a hierarchical system in which the content of each level is conditioned and 

influenced by the content of the preceding ones located at lower hierarchical levels. 
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Literary artistic images and concepts of the detective story are created at the highest, 

associative-and-figurative, level. The preconditions of such images and concepts 

emergence are as follows: the creation of the attributes of the concepts and literary 

images at the content level; the formation of an informational field for the description 

of these attributes with the help of CCF and ACF at the formal-and-content level; the 

distribution and segmentation of the important informative blocks of a detective story 

at the formal level.  

The study also revealed the types of CCF and their functional role in the plot 

development of a detective story. Thus, such types of CCF as “reporting”, 

“description”, and “narration” represent the level of subject matter of the story, while 

“reflection” and “narration” convey the pragmatic loading of the text expressiveness. 

The axiological level of the detective story is subjectively reflected in such CCF as 

“narration” and “reflection” as well as is objectively presented with the help of 

“reporting” and “description”. CCF and ACF in detective stories depict the 

character’s communicative behaviour and its sociocultural background by means of 

their speech represented in these forms. In such a way, the story realizes a profound 

personification of the characters and gives their social portrayal. Basically, CCF and 

ACF form a literary style of this genre as well as the idiostyle of specific authors. 

Two types of ACF such as monologues and dialogues were considered in the 

thesis. The analysed texts made it possible to distinguish the opposed and non-

opposed types of dialogues in the detective stories, with the opposed type prevailing. 

The paper substantiated the oppositional criterion using the theme and rheme division 

as the basic notions of the sentence perspective. 

While studying the associative-and-figurative level of the story composition, 

we singled out four principles of creating literary images, namely: the principles of 

contrast, analogy, recurrence and incomplete presentation. The examples given in the 

thesis illustrate the application of these principles in detective stories. It was pointed 

out that realization of the content of the associative-and-figurative level stands out 

with the indirect linkage of the plot, images and concepts of the detective stories. 
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The composition of the detective story has also been studied from the 

standpoint of its self-organization. The thesis reveals that from the synergetic 

perspective, the self-organization mechanism is based on the presence of constant 

conflicts or contradictions on each compositional level of the story and their creative 

solution. At the formal level, there is a contradiction between the completion of each 

block of information and the necessity to break that completeness in order to link the 

block to other units of the formal layer. Such contradictions at the formal level are 

settled by the fact that the blocks which should be linked are indicated by the same 

markers. The setting of such markers is the most free and flexible procedure, so from 

a synergistic standpoint these markers should be viewed as the order parameters in 

the self-organization of a text. Herewith, one and the same marker can belong to 

different levels of the detective story composition, but then at higher levels it acquires 

a different functional loading apart from the function of showing the formal linkage. 

At the formal-and-content level, a constant contradiction is conditioned by the 

initial mismatch between the addresser’s and the addressee’s perceptions of the 

world, their linguistic competence, thesauri, in particular, their perceptions of the role 

of CCF / ACF. This contradiction is also settled by the markers present in the CCF 

and ACF, which point at some important details necessary for the plot understanding. 

In this way, the role and importance of different speech units of the formal-and-

content level of the composition are defined. 

At the content level, the contradiction lies in the interlocutors’ disagreement as 

to the sequence of the use of CCF and ACF. The markers help the addressee 

understand the plot, actions, and ideas in the order of use of these forms as well as 

find attributes of images and concepts. The markers in CCF and ACF are arranged in 

such a way that they guide the reader along the narration of the events of the story, 

repeating the branching of the plot and returning to the previous events. This is 

clearly revealed in the outline of the detective story intrigue. At the associative-and-

figurative (conceptual) level the contradiction is in the opposition of the “non-living” 

essence of the words-signs, in discreteness of attributes and the necessity of their 
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cohesive “living” perception. Trope markers largely serve for the integral cohesive 

perception of the story. 

The dissertation substantiates the informational synergetic model of the 

detective story development. This model presents the typical construction of this 

genre: 1) commitment of the crime; 2) the beginning of investigation − the detection 

of the crime circumstances; 3) clarification of the crime circumstances and 

hypothesising about those who might be interested in it; 4) the crucial event, due to 

which all versions but one are rejected.   

The thesis indicates that from the synergetic perspective the transition (in p. 3) 

can be viewed as a bifurcation zone, i.e. the instability zone in the story development. 

At this point the investigation system seeks to identify the criminal, but recurrently 

returns to the course of investigation and reassessesment of the conditions of the 

crime commitment. 

Using the examples from the detective stories, the elaborated model also 

proves the expediency of the application of such synergetic notions as “the order 

parameter”, “chains of the feedback path”, “dissipation” and “the ability of the 

components of a self-organized system to function as the mutually opposed models”. 

The system’s order parameter is the most movable parameter that optimizes the 

movement of the system to the target-attractor (the crime solving). In the detective 

story the information available at a certain point of the plot serves as the order 

parameter. Within the course of the events development there emerge the attributes of 

different versions, and their importance and value change. The order parameter 

makes the attributes of each version essential by manipulating the information around 

those attributes. In the detective story the possibility / impossibility of certain crime 

versions is sequentially clarified, there appear the chains of the feedback path 

between the conditions of the events and the motives of the interest in committing the 

crime. 

The analysis shows the natural ability of the elements of a self-organized 

system to mutually model each other and the ability of each element to model (to 

some extent) the environment. In this case, it happens rather often that there are 
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situations when the components of the system have the opposite, polar, or quite 

contrasting properties. The mutual modelling in such situations proves to be rather 

informative and comprehensive. The stated above concerns the detective story, in 

which the opposing characters (e.g. the crime investigator and the criminal, the 

investigators with the contradictory crime versions) present the surrounding (the 

crime circumstances or setting) quite differently as well as take into account each 

other’s behaviour in order to achieve their opposite goals. At the same time, there is 

an exchange of information between the elements of the system, i.e. between the 

characters who convey certain ideas of the detective story. Such an exchange is 

characteristic of the self-organized systems and reflects their dissipation. 

The conducted study of a number of detective stories by different authors in 

terms of their conformity with the developed informational synergetic model verifies 

its universality irregardless the fact that each story has its own specific features (the 

crime has been committed; the crime was planned but did not take place; the indirect 

evidence against a certain character is obvious, so at first the search for other versions 

is dismissed, etc.). The universality of the developed model confirms that the genre of 

a detective story has a fixed and constant organization. 

For the purpose of the comprehensive study, embracing both pragma-stylistic 

and synergetic aspects of the English detective story, a complex methodological 

technique was employed. It comprises the analysis of the goals and functions of the 

story narration, their pragmatic realization in the text with the help of compositional 

and communicative stylistic means as well as the analysis of the detective story 

within the framework of the self-organization of its genre. The methodology 

elaborated in the dissertation implements an interdisciplinary approach to the study of 

the detective story. It is an organic synthesis of synergetic and traditional linguistic 

techniques.  

In the context of synergetics, the study of certain processes participating in the 

formation of a detective story is considered to be a new direction of linguistic 

research. In the thesis a detective story is viewed as a complex system with the 

properties of the self-organization of its structure and composition. The obtained 
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results support the relevance of applying the synergetic notions to the study of the 

formation and dynamic development of a detective story. The key notions of 

synergetics can be specifically put into operation when studying the development of 

the plot line, the inconsistencies of the story composition and the informational 

processes modelling of the investigation versions.  

Key words: the detective story, composition, linguistic synergetics, self-

organization, corporate and professional vocabulary, expressive means, types of 

foregrounding, informational synergetic model. 
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ВСТУП  

 

Дисертацію присвячено дослідженню англомовної детективної розповіді 

в аспекті її мовленнєво-стилістичної реалізації, комунікативно-прагматичних 

завдань передачі смислу та в аспекті самоорганізації цього виду детективу. У 

наш час жанр детективу, зокрема, детективної розповіді, не втрачає своєї 

актуальності. Активно досліджуються різновиди жанру в літературознавчому 

аспекті [253, с. 16−23; 4; 48, с. 123−125; 225, с. 159−168; 6; 33, с. 192−225; 129, 

с. 77−80],  вивчалися природа й сутність розповіді, історія та тенденції розвитку 

цього жанру [47, с. 40−51; 17; 106, с. 150−154; 192; 201, с. 42−77; 210, 

с. 118−124; 236; 237; 251, с. 184−188; 286; 307; 312; 314; 321; 331]; проводилися 

історико-літературні дослідження [47, с. 40−51]. Детективна розповідь 

переважно розглядалася як складник детективного жанру взагалі. Існують 

також вітчизняні та зарубіжні дослідження детективного жанру в 

комунікативно-прагматичному й дискурсивному аспектах [20, с. 127−131; 34, 

с. 38−42; 38; 96; 87; 104; 119; 233; 235; 256; 257, с. 245−250; 300; 335]. 

Однак лінгвостилістичні дослідження проводилися здебільшого 

фрагментарно, відтак виявлення лінгвостилістичних і прагматичних, тобто 

прагмастилістичних характеристик англомовної детективної розповіді, є 

актуальним, як і дослідження детективного жанру, його окремих виявів 

(детективної розповіді), складної системи художніх образів, типових концептів, 

які виникають у тексті з сюжетних ліній, авторських ідей, опису поведінки 

персонажів та мають специфічну для детектива мовленнєву реалізацію. 

Виникнення образів та концептів є динамічним процесом з ознаками 

самоорганізації.  

Актуальність дослідження зумовлена суспільною значущістю 

детективного жанру, необхідністю виявлення потенціалу прагмастилістичних 

засобів реалізації детективної розповіді, її типової структури, композиції в 

системному зв’язку з динамікою самоорганізації цього жанру. Актуальність 

дослідження підсилюється недостатністю на сьогодні глибоких студій щодо 
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мовленнєвих особливостей детективної розповіді в поєднанні з цілями її 

створення.  

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». 

Мета роботи полягає в системному дослідженні комунікативно-

прагматичних та прагмастилістичних ресурсів англомовної детективної 

розповіді в органічному зв’язку з чинниками її самоорганізації.  

Досягнення мети передбачає вирішення таких завдань:  

• уточнити характеристики жанру детективної розповіді, дати її 

лінгвістичне визначення;  

• дослідити прагмастилістичні характеристики розповіді, описати 

сутність її композиційної структури;  

• класифікувати й описати засоби виразності детективної розповіді: 

лексичні, образно-стилістичні й синтаксичні засоби, а також 

стилістичні типи висунення; пов’язати засоби виразності з 

прагматичними завданнями створення розповіді;  

• дослідити композицію детективної розповіді в синергетичному 

аспекті;  

• розробити інформаційно-синергетичну модель детективної розповіді, 

яка відображає динаміку її створення.  

 Об’єктом дослідження є англомовна детективна розповідь. Предметом 

дослідження є прагмастилістичний потенціал і синергетичні властивості 

детективної розповіді та їх прояв у динаміці розповіді, для якої характерна 

самоорганізація.  

Методологічним підґрунтям дослідження є антропоцентризм [35],  із 

позицій якого  жанр і дискурс аналізують в аспектах його породження, 

орієнтації на адресата, його  соціальний статус. Методологія дослідження 
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враховує положення лінгвостилістики та дискурсивної прагмастилістики [13; 

31; 173; 177; 178; 154; 108; 77, с. 68−74; 80; 190; 319; 328; 327, с. 189−194], а 

також поняття та інструментарій лінгвосинергетики [291; 72, с. 223−230; 168; 

188, с. 31−38; 202; 219, с. 213−220].  

Лінгвістичний аналіз текстів детективної розповіді проведено із 

застосуванням спеціальних методів дослідження. У визначенні лінгвальних 

особливостей реалізації цілей розповіді провідним є метод структурно-

семантичного аналізу. Для з’ясування лексичного потенціалу розповіді та 

способів кодування інтриги залучено метод лексико-семантичного аналізу. 

Метод контекстуально-культурологічного аналізу використано для 

інтерпретації подій у сюжетах розповідей у контексті уявлень суспільства. 

Метод стилістичного аналізу сприяє встановленню сукупності стилістичних 

засобів виразності, використаних для передавання сюжету, створення образів, 

концептів. За допомогою контекстуально-інтерпретаційного методу 

проаналізовано значення абстрактних одиниць корпоративної та професійної 

лексики, їхніх конотацій.   Метод структурно-синергетичного моделювання 

застосовано для виявлення механізмів самоорганізації структури і смислів 

розповіді.  

Матеріалом дослідження слугують 23 тексти англомовної детективної 

розповіді авторів ХХ−ХХІ століть (А. Ендрю, М. Елінгем, С. Хейр, 

Г. К. Честертон, А. Крісті, А. Конан Дойл, Дж. Дорр, Д. Френсіс, М. Р. Джеймс, 

Г. Р. Ф. Кітін, П. Ловсі, Е. Марстон, Е. О’Доннель, Т. Пачеко, О. Палубмо, 

А. Мк. Сміт, Д. Вітлі) загальним обсягом 650 сторінок. У процесі дослідження 

опрацьовано 4237 текстових фрагментів. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що вперше піддано 

системному  аналізу особливості реалізації цілей і прагматичних завдань 

детективної розповіді, подано її лінгвістичне визначення, досліджено 

прагмастилістичні ресурси реалізації в поєднанні з вивченням механізмів 

самоорганізації структури і смислів розповіді. Зокрема, вперше: 

• уточнено характеристики детективної розповіді, сформульовано її 
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лінгвістичне визначення;  

• схарактеризовано арсенал лексики, розмаїття засобів виразності у зв’язку з 

прагматичними завданнями створення розповіді;  

• вивчено особливості композиційної структури розповіді разом з динамікою 

її самоорганізації;  

• розроблено інформаційно-синергетичну модель детективної розповіді, яка 

відображає динаміку створення структури й змісту розповіді.  

Положення, які виносяться на захист: 

1. Англомовна детективна розповідь є порівняно стислим жанром 

детективу, в якому порушується конфлікт соціального протиріччя, що 

передається головними дійовими особами: жертвою, злочинцем, детективом. 

Базові концепти детективної розповіді – злочин, таємниця, розслідування, 

покарання. Для детективної розповіді характерна висока концентрація 

інформації, двоплановість, редукція викладу та оцінки подій. Метамова 

детективного тексту має свою специфіку, зокрема властиву їй корпоративну та 

професійну лексику; наділена прагматичною силою впливу. Дискурс 

детективної розповіді базується на взаємодії експліцитних та імпліцитних 

смислів, що утворюють підтекст. У детективній розповіді реалізуються такі 

базові прагматичні функції, як дидактична, пізнавальна й розважальна.  

 Цілями розповіді є показ здібностей професіоналів у розкритті злочину як 

соціального явища, створення психологічної ситуації розкриття злочину; 

демонстрування засобів непрямої комунікації між читачем та автором і 

безпосередньої (прямої) комунікації між персонажами, що в кожному окремому 

тексті створює своєрідне прагматичне навантаження і стиль. Структура і 

смисли розповіді мають ознаки самоорганізації. 

2. Мовленнєвими засобами детективної розповіді є переважно автологічний 

стиль, висока концентрація корпоративної та професійної лексики, значна 

частка опозиційних діалогів між персонажами. Мовленнєві засоби спрямовані 

на реалізацію головних прагматичних завдань детективної розповіді – 

концентроване інформування читача про перебіг інтриги та її розв’язання, 
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створення художніх образів і концептів, релевантних жанру.  

3. Призначення корпоративної та професійної лексики на тлі переважно 

нейтральної полягає в економному режимі інформування читача про перебіг 

слідства; різноманітні засоби виразності, зокрема, стилістичні типи висунення – 

конвергенція, зчеплення, антитеза, ефект ошуканого очікування – слугують у 

розповіді засобом привертання уваги до окремих подій, фактів, висновків 

слідства.  

4. Композиційна структура розповіді містить чотири рівні, що складають 

ієрархію: загальновідомі функції кожного рівня реалізуються згідно з цілями 

найвищого, асоціативно-образного рівня. Специфіка композиційних рівнів 

детективної розповіді полягає в членуванні твору на сцени (акти) − на 

формальному рівні, використанні певних композиційно-мовленнєвих і 

архітектоніко-мовленнєвих форм − на формально-змістовому рівні, наявності 

інтриги в розповіді − на змістовому рівні та певної відстані між художніми 

образами, концептами та змістом розповіді − на найвищому композиційному 

рівні.  

5. Монолог і діалог (в опозиційній та неопозиційній формах) відіграють 

провідну роль у створенні сюжету детективної розповіді. Критерій 

опозиційності діалогу в детективній розповіді полягає в такому: а) в 

опозиційному діалозі предмет спільної розмови та напрямки його обговорення 

позначаються в темі діалогу, а деталізація змісту розмови спричиняє значне 

ускладнення, розгалуження реми; б) умовами опозиційності діалогу є 

розбіжності цілей комунікантів і/або їхня незгода у трактуванні предмета 

обговорення; в) протилежні тлумачення предмету розмови відображаються 

експліцитно, якщо комуніканти мають спільну мету розмови, і набувають 

імпліцитного виразу (поряд із експліцитним), якщо цілі розмови у комунікантів 

протилежні.  

Авторське мовлення, авторські ремарки відіграють допоміжну, хоча й 

необхідну, роль,  створюють контекст, завдяки чому частина смислу в темах і 

ремах передається імпліцитно.  
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6. Композиція детективної розповіді в синергетичному аспекті постає як 

самоорганізований процес розв’язання типових протиріч кожного рівня, які є 

основною причиною самоорганізації. Специфіка розв’язання протиріч у 

детективній розповіді полягає в систематичному використанні в текстах мовних 

маркерів різної природи, але таких, що виконують єдине прагматичне завдання  

– зв’язок рівнів композиції та блоків інформації в них.  

7. Універсальна інформаційно-синергетична модель детективної розповіді 

містить у собі структуру наскрізної інтриги розповіді та її розв’язки, зону 

розгалуження сюжету (зону біфуркації), конфлікти версій злочину. Модель 

демонструє принцип редукційності викладу сюжету, який згідно з 

положеннями синергетики представлений ланцюгами зворотнього зв’язку між 

подіями та висновками. Складники смислу розповіді самоорганізовуються в 

опозиційних діалогах персонажів − у такий спосіб складники сюжету здатні до 

взаємного моделювання. 

Теоретичне значення дисертаційної праці полягає в тому, що отримані 

результати є внеском у такі галузі англістики, як лінгвостилістика та 

лінгвістика тексту (висвітлення структури композиції тексту на рівнях її 

мовленнєвої реалізації, виявлення специфіки лексики, систематизація засобів 

виразності, типологія жанрів детективу); прагмастилістика (виявлення 

комунікативно-прагматичних цілей і завдань детективної розповіді у зв’язку з 

їх мовностилістичною реалізацією); лінгвосинергетика  (дослідження 

самоорганізації структури та смислу розповідей). Отримані результати (опис 

самоорганізації композиції, інформаційно-синергетична модель детективної 

розповіді) сприяють подальшому втіленню синергетики в лінгвістику. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути використані в курсах із стилістики англійської мови (розділи 

«Стилістика тексту», «Лексичні та синтаксичні засоби виразності», «Типи 

висунення», «Засоби образності»); із прагматики тексту; у спецкурсах з 

лінгвостилістики, прагмастилістики та лінгвосинергетики; на практичних 

заняттях з домашнього читання, інтерпретації тексту (дидактичний напрям); у 
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навчально-методичній роботі – для укладання підручників, навчальних і 

методичних посібників; а також у наукових дослідженнях студентів і 

аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, висновки та 

результати дослідження було висвітлено в доповідях на: 

− міжнародних наукових конференціях: «Каразінські читання: Людина. 

Мова. Комунікація» (Харків, 2015), «Лінгвокогнітивні та соціокультурні 

аспекти комунікації» (Острог, 2015), «Сучасна філологія: тенденції та 

пріоритети розвитку» (Одеса, 2016), «Іноземна філологія у ХХІ столітті» 

(Запоріжжя, 2016), «Актуальні питання сьогодення» (Вінниця, 2018), «Сучасні 

наукові інновації» (Київ, 2018), «Синергетика у філологічних дослідженнях» 

(Запоріжжя, 2018, 2019); 

− міжнародному науковому форумі: «Сучасна іноземна філологія: 

дослідницький потенціал» (Харків, 2016, 2018); 

− всеукраїнській науковій конференції: «Іноземна мова у 

полікультурному просторі: досвід та перспективи» (Кам’янець-Подільський, 

2019); 

− засіданнях кафедри німецької та французької мов Харківського 

національного університету ім. В. Н. Каразіна (2015−2019 рр.) і кафедри теорії 

та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного 

університету (2016−2019 рр.). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження висвітлено у 

тринадцяти публікаціях, із них п’ять одноосібних статей у наукових фахових 

виданнях України, одна стаття – у співавторстві, одна стаття – в іноземному 

виданні (Угорщина), а також сім тез і матеріалів доповідей на міжнародних 

науково-практичних конференціях та одні тези на всеукраїнській науковій 

конференції. Загальний обсяг публікацій становить 4, 14 друкованих аркушів. 

Структура та обсяг праці. Дисертація складається з переліку умовних 

скорочень, вступу, чотирьох розділів із висновками до кожного з них, загальних 

висновків, списку використаних джерел (388 позицій), списку джерел 
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ілюстративного матеріалу (23 позиції), двох додатків (Глосарій; Тексти 

англомовних детективних розповідей для ілюстрацій). Загальний обсяг 

дисертації становить 266 сторінок, обсяг основного тексту – 197 сторінок. 

У Вступі обґрунтовано вибір теми, її актуальність, позначено мету і 

завдання, об’єкт і предмет, матеріал, методи дослідження, визначено його 

наукову новизну, теоретичну та практичну значущість, викладено Положення, 

що виносяться на захист. Переліковано апробацію результатів і описано 

структуру дослідження.  

У першому розділі окреслено теоретико-методологічні засади вивчення 

детективної розповіді, розроблено її визначення. Описано прагмастилістичні 

основи дослідження, теоретичне підґрунтя вивчення синергетичних процесів у 

детективній розповіді та етапи дослідження.   

У другому розділі описано композиційно-стилістичні особливості 

англомовної детективної розповіді. Досліджено композиційно-мовленнєві та 

архітектоніко-мовленнєві форми, опозиційний та неопозиційний діалоги. 

Композиційна структура та її рівні виконують прагматичне завдання полегшити 

адресату сприйняття сюжету, художніх образів, концептів, оскільки вона 

відповідає традиційній побудові детективної розповіді і задовольняє очікування 

читача щодо розташування у тексті складників сюжету.  

У третьому розділі схарактеризовано мовностилістичні засоби виразності 

у текстах англомовної детективної розповіді, зокрема лексичні і синтаксичні. 

Розглянуто типи висунення як стилістичні прийоми експресивності, окреслено 

прагмастилістичні завдання використання мовностилістичних засобів 

виразності.  

У четвертому розділі детективна розповідь розглянута в 

лінгвосинергетичному аспекті. Досліджено передумови самоорганізації рівнів 

композиції детективної розповіді, з’ясовано їх протиріччя, які породжують 

самоорганізацію. Розроблено  інформаційно-синергетичну модель, в якій з 

використанням синергетичних понять відображено динаміку розповіді і 

сутність самоорганізації її смислів.   
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

ДЕТЕКТИВНОЇ РОЗПОВІДІ 

 

1.1. Напрямки й аспекти дослідження детективного жанру 

 

В останні десятиріччя українські та зарубіжні філологи, зокрема 

лінгвісти, присвячують все більше праць дослідженню детективних жанрів у 

різних національних літературах. Кожна літературна епоха має певну жанрову 

систему. Детективний жанр набув своєї популярності з кінця ХІХ − на початку 

ХХ століття. Його дослідження здійснювалося в основному в літературознавчій 

площині, тому актуальним є розгляд детективного жанру, зокрема детективної 

розповіді, з лінгвістичної точки зору. 

Огляд наукової літератури свідчить про вивчення генезису та еволюції 

детективного жанру різних країн, особливості його структури та правил 

написання тексту [280; 253; 34; 25; 265; 121; 129; 232; 33; 343; 365; 6; 17; 20; 33; 

48, с. 123−125; 67, с. 57−60; 93; 94, с. 200−204; 192; 201; 225, с. 159−168; 232, 

с. 183−200; 251, с. 184−188; 274; 277; 282; 283; 286; 293; 307; 300; 311; 314; 312; 

321; 323; 331; 335; 325]. 

 За Е. М. Герасименко виокремлено п’ять періодів дослідження 

детективного жанру з літературознавчої та лінгвістичної позиції: 

1) перші дослідження, які розкривають причини популярності жанру, 

з’являються в Англії та Америці на початку ХХ століття. У цей 

період формуються основні теоретичні засади щодо написання 

детективного тексту, які розкривають особливості жанру, його 

структури [47, с. 39−41].   

2) У післявоєнний період актуалізується тематика історії становлення 

й розвиток жанру, його різновидів, національних особливостей, а 

також аналіз переваг і недоліків детективного тексту [там само, 

с. 41−42]. 
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3) Протягом наступного періоду, починаючи з 1970 року, 

розглядаються питання історії розвитку детективного жанру, його 

піджанри; з’являються дисертаційні праці, у яких досліджується 

детективний текст з літературознавчої та лінгвістичної позиції; 

фокусується увага на прагматичному аспекті тексту, його місці 

серед інших жанрів літератури, його проникненні та впливу на 

наукову літературу [там само, с. 43−44]. 

4) Наступний етап розвитку  досліджень детективного жанру 

пов’язаний з історичними подіями, які відбувалися на 

пострадянському просторі, з появою нової держави − незалежної 

України. З’явилася значна кількість праць російських та 

українських науковців, які досліджували детективний жанр. У них 

учені-дослідники звертаються до таких питань, як історія 

виникнення та існування детективного жанру; аналіз окремих 

текстів зарубіжних авторів; український і російський детективний 

жанр; поява та розвиток нових піджанрів [там само, с. 44−46]. 

5) Після 2000 року розширилася географія дослідження детективного 

жанру із залученням білоруського, азербайджанського, татарського, 

іспанського, французького, українського, російського, 

американського, англійського текстів. З’являються праці щодо 

вдосконалення правил написання детективного тексту; праці, що 

показують значущість існування детективного жанру, в текстах 

якого відобразилися досягнення сучасних наук у різних галузях, 

зокрема, в контексті масової культури [там само, с. 46−49].        

Представлений аналіз відображає константну суть детективного жанру. 

Все більша кількість науковців досліджує його в різних напрямках.  

М. Б. Терехова услід за П. Нуссер виокремлює такі напрями 

дослідження детективного жанру: 

- вивчення питань виникнення й розвитку жанру, розгляд термінології та 

визначення його місця серед інших жанрів  художньої літератури; 
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- вивчення техніки створення детективного тексту та його внутрішня й 

зовнішня композиція в межах жанрово-поетичного підходу; 

- зображення суспільства в детективному тексті, з одного боку, і його 

вплив на читача, з іншого, в працях літературно-соціального напряму; 

- можливість вивчення типологічних, літературно-соціологічних, 

критичних, естетичних аспектів детективного тексту на практичних заняттях з 

домашнього читання, інтерпретації тексту в межах дидактичного напряму (цит. 

за [225, с. 166]).           

Сучасні форми масової словесності, вступаючи в активну динаміку 

лінгвістичного й культурного процесу, викликають утруднення на стадії 

теоретичного осмислення. Продуцент використовує «класичний» детективний 

наратив і різноманітні соціокультурні знакові конструкції, міфи, дискурси, що 

користуються попитом. Це не розмивання жанрових кордонів, а експліцитність 

трансформації стійких наративних структур детективного жанру в ієрархічні 

зони сучасної культури. Жанрова ідентифікація та  своєрідність того чи того 

типу детективного жанру показує, що, з одного боку, в постмодерністському 

контексті детективний жанр втрачає самостійність і більше існує як 

«структура», що використовується як інтерпретація тексту взагалі, а з іншого 

боку, детективний наратив регулярно трапляється в популярних типах оповіді 

текстів останніх років. Конспірологічний, історичний, жіночий тип жанру 

звертається до детективного як до стійкої моделі нарації. Ці процеси 

зумовлюють необхідність повернення до тих структуралістських чи 

формальних методів, за допомогою яких теорія намагалася дослідити, 

типологізувати чи пояснити детективний жанр і його популярність у різні 

епохи [4, с. 146−154]. 

У дослідженнях Н. В. Киреєва, услід за Х. Пирхонен, різні методи й 

моделі детективного жанру зводяться до трьох основних: формульної, 

тематичної, культурної. У межах формульного підходу аналізується жанрова 

специфіка детективного тексту, розглядається його генезис як особливий тип 

розповіді, що бере свій початок від таких традиційних способів розповіді, як 
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міф і фольклор, робляться спроби виокремити «модерністські» та 

«постмодерністські» піджанри детективної літератури. Представники 

тематичного підходу прагнуть досліджувати етичну природу детективного 

тексту, яка базується на протиставленні добра і зла, пропонують 

епістемологічну інтерпретацію жанру, в основу якого закладена спроба 

упорядкувати хаос світу, розглядають різного роду психоаналітичні концепти, 

що втілені в детективний текст. Щодо напряму дослідження детективного 

тексту, який був у розквіті в 70−80-х роках минулого століття, постає питання 

зацікавленості відносно походження жанру, його зв’язку з формуванням 

буржуазного суспільства і становлення правової держави, зображення в 

детективних текстах політичних і соціальних проблем (цит. за [94, с. 202]). 

Актуальним у вивчених дослідженнях є звернення до комунікативно-

рецептивного аспекту жанрової структури. Н. В. Киреєва, услід за Дж. Каллер, 

розглядає жанр як найбільш стійку літературну модель, конвенції якої 

дозволяють укладати щось на зразок контракту між текстом і читачем (цит. за 

[там само, с. 203]).  У зв’язку з цим особливу роль відіграє аналіз жанрових 

аспектів детективного тексту, які активізують роль читача в інтерпретації 

тексту. Відносно цього Н. В. Киреєва фокусує увагу на запропонованому 

В. Стоу підході, який розкриває жанрові модифікації з точки зору характерних 

для них моделей інтерпретації, і пов’язує еволюцію детективного жанру зі 

змінами домінувальної моделі інтерпретації (цит. за [94]). 

Ще один аспект цієї проблеми розглядає Н. В. Киреєва, покликаючись 

на Р. Барта, який звернувся до закладеної в жанрі «програми декодування», що 

дає можливість здійснити акт комунікації між адресантом і адресатом. Базовим 

для цього жанру визначено код Загадки чи герменевтичний код, який стимулює 

бажання дізнатися відповідь, створює напругу очікування й активізує процес 

мислення (цит. за [94]). 

Детективний жанр досліджено в інтеркомунікативному й 

перекладацькому аспектах новоутворень. Детективний текст функціює за 
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допомогою новоутворень, які є стилетвірними та жанротвірними елементами  

[67, с. 57−60]. 

У детективному жанрі досліджувалися такі фактори рецепції, як «ефект 

цікавості» та «саспенс», що взаємодіють між собою та визначають внутрішню 

типологію жанру [210, с. 118−124]; типи детективної розповіді: 

інтелектуальний, пригодницький, шпигунський, іронічний, поліцейський та ін. 

[96; 106, с. 150−154]. 

Детективний наратив, його текстова й когнітивна організація, вивчено в 

структурно-семантичному, прагматичному аспектах [233; 119]. Детективний 

текст можна розглядати як цілісно закінчену мовну подію, в якій наявні мовні 

утворення, що є специфічними для дослідженого тексту, тобто містять властиву 

тільки їм метамовну субстанцію і мають велику «прагматичну силу» впливу на 

реципієнта [262]. Важливим аспектом аналізу мовної комунікації є вивчення 

лексико-стилістичних засобів вираження директивних мовних актів [184, 

с. 141−144]. У детективній розповіді сюжетна перспектива характеризується 

специфічною організацією мовної ситуації, яка виділяє її в особливий феномен, 

структурно-смислову організацію тексту [104]. Рекурентний центр як 

кодувальна одиниця тексту свідчить про перспективно-ретроспективну 

спрямованість у розвитку сюжету і здатність виходити в досюжетний час [258].  

В аспекті детективного дискурсу, на базі його когнітивної моделі, 

співвідносяться експліцитні та імпліцитні смисли тексту, внаслідок чого 

виокремлюється когнітивний інваріант [65; 38]. 

Розкриття характерних рис детективного тексту, дослідження його 

структури та функцій (дидактична, розважальна, пізнавальна) можливе через 

сприйняття його рецепції як «явища масової культури» [134, с. 76−70]. 

Гендерний аспект в концептосфері детективного тексту дозволяє виявити: 

особливості вмісту гендерних стереотипів у їх співвідношенні з національно-

культурним уявленням про чоловіка та жінку; засоби репрезентації стереотипів, 

які можуть здійснювати вплив на адресата, його уяву та соціалізацію загалом. 

Гендерні стереотипи відповідають описаним класифікаціям у соціологічних і 



 

 

 

31 

 

психологічних дослідженнях гендеру. Гендерні стереотипи в детективному 

тексті стають засобами для створення образів героїв. Ці стереотипи визначають 

соціальну роль героя, особливості його світогляду. В образах головних героїв 

вбачається поєднання різних соціальних практик і затверджується ліберальна 

гендерна ідеологія; другорядні герої, як правило, статичні і являють собою 

соціальні типи [20, с. 127−131].       

У рамках рецептивно-комунікативного підходу детективний текст є 

«комплексом норм і правил гри», що інформує адресата, як слід звертатися до 

цього тексту, й тим самим забезпечує розуміння цього тексту [94, с. 200−204]. 

Ігрові аспекти постмодерністського детективного тексту обумовлюють цілий 

ряд ознак. Аналізувалися стратегія, що відтворює дискурс і стратегія 

імпліцитного фікційного простору як стратегія побудови постмодерністського 

детективного тексту, котрі сприяють «оголенню» ігрових конвенцій 

традиційного детективного тексту. Особлива увага приділялася 

прагмалінгвістичним механізмам моделювання постмодерністської детективної 

розповіді як типу тексту [251, с. 184−188].  

В англійській  літературі детективна розповідь відноситься до числа 

найбільш популярних жанрів ХІХ−ХХ століття. У праці “A defence of detective 

stories” (1901 р.) відомий англійський філолог Г. К. Честертон першим розкрив 

принципи й закони побудови англійської детективної розповіді, соціальні та 

психологічні причини її популярності [280, с. 226−229]. 

Теоретичний аспект дослідження детективної розповіді розглядався у 

працях  Г. Анджапарідзе, С. Бавіна та інших науковців [17; 6; 236; 237]. 

Зіставлення різних точок зору відносно теорії жанру вирізняє дефініцію 

детективної розповіді, її специфіку та значення у світовому літературному 

процесі. 

Детективну розповідь як жанр досліджували, зокрема, в типологічному 

аспекті. За Т. Н. Амиряном виокремлюються три способи типологізації 

детективного жанру, які базуються на унікальних наукових працях 

Ц. Тодорова, Дж. Кавелті, В. Руднєва. Актуальність використання цих підходів 
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полягає в можливості їхнього застосування в аналітичних роботах на сучасному 

етапі розвитку філологічних/ культурологічних наук. Саме звернення до праць 

цих відомих ученів-філологів французького, американського, російського 

походження є одним із способів вивчення моделей детективної літератури ХХІ 

століття [4, с. 146−154]. 

Зробивши огляд аспектів основних напрямків дослідження детективного 

жанру, зокрема детективної розповіді, філологами різних національних 

літератур, ми вииявили, що лінгвостилістичні студії проводилися здебільшого 

фрагментарно, отже з’ясування прагмастилістичних характеристик англомовної 

детективної розповіді є актуальним для дослідження в лінгвостилістичному і 

прагматичному аспекті. Актуальним виявляється також дослідження 

детективного жанру, його окремих виявів (детективної розповіді) як складної 

системи художніх образів, типових концептів, які виникають у тексті з 

сюжетних ліній, авторських ідей, опису поведінки персонажів та мають 

специфічну для детективу мовну реалізацію. Виникнення образів і концептів є 

динамічним процесом з ознаками самоорганізації, що є предметом вивчення 

окремої науки – лінгвосинергетики.  

   

1.2. Англомовна детективна розповідь як об’єкт лінгвістичних досліджень  

 

Групу напрямків лінгвістичних досліджень детективної розповіді умовно 

можна іменувати традиційними: детективна розповідь як тип тексту і дискурсу, 

когнітивні, прагматичні та семантичні дослідження, стилістика детективу, 

мовна гра та ін. У нашому дослідженні виникає інша група – 

лінгвосинергетичні дослідження, які спираються на попередні традиційні, але 

мають інший акцент – вивчення самоорганізації детективної розповіді як 

складної мовленнєвої системи.  

Традиційні лінгвістичні напрямки вивчення англомовної детективної 

розповіді включають в себе різні дослідження.   
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Як об’єкт лінгвістики англомовна детективна розповідь розглядалася у 

таких напрямках: дослідження типології тексту [239 с. 153−156; 244 с. 91−94; 

210, с. 118−124; 4, с. 146−154; 343; 82, с. 33−64; 96; 106, с. 150−154; 306]; 

рекурентного центру [258]; структурно-семантичних й функційних 

особливостей вступного абзацу [264]; розглядався дискурсивний простір 

детективного тексту [65; 38; 87]; семантичний простір [235]; 

прагмалінгвістичний механізм моделювання [251, с. 184−188; 339; 274]; 

досліджувалися прагматичні особливості [119; 262; 94]; проводився аналіз 

детективного наративу в межах когнітивного підходу [233]; лексико-

стилістичних засобів вираження [184, с. 141−144; 113]; порівняльний аналіз 

структурно-семантичних особливостей [255]; розглядалася сюжетна 

перспектива як структурно-смислова одиниця тексту [104]; ігрова модальність 

[197]; лінгвокогнітивна карта соціальних взаємовідносин [256; 257]; 

функціювання за допомогою новоутворень [67].    

Семантичний простір детективного тексту використовується для 

визначення змісту. Його використання є багатозначним у порівнянні з іншими 

текстовими явищами у зв’язку з широким розумінням категорії текстового 

простору. Ментальний семантичний простір тексту (план змісту) є об’ємним, 

відкритим і здатен виражати не тільки експліцитні смисли, але й імпліцитні. 

Детективний текст відноситься до наративного типу, у якого мета і результат 

наративного процесу визначаються як поєднання подій із кінцевим актом 

їхнього завершення. Тексти можна класифікувати за їх віддзеркаленням 

дійсності [235].    

Д. В. Спиридонов виокремлює такі елементи як «ефект цікавості» та 

«саспенс». Ці два модуси «наративної напруги» утворюють ядро детективного 

жанру. Розуміючи жанр як набір імпліцитних правил, що входять до 

прагматичного завдання тексту, і узгоджений акт письма й акт читання, автор 

виділяє фактори рецепції, що взаємодіють між собою та визначають внутрішню 

типологію жанру [210, с. 118−124].  
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У лінгвістичному аспекті вивчалася структура й семантика детективного 

наративу в межах когнітивного підходу на матеріалі текстів англійських і 

російських розповідей. Тексти детективних розповідей характеризуються 

особливою сюжетною організацією, а саме – редукованою наративною схемою, 

порушенням порядку розповіді в перекладах. Порівнюючи структуру й 

семантику англійського та російського детективів виявлено лінгвістичну 

структуру побудови, інваріанти й варіанти концептосфер і сюжетів, 

встановлено нові сторони смислового наповнення аналізованих базових 

концептів (злочин, таємниця, розслідування, покарання) [233]. Детективній 

розповіді властиві всі основні структурні елементи наративу: зав’язка, 

утруднення, рішення, пояснення, завершення. Ці елементи містять ряд фреймів, 

структура й особливість яких відрізняються та мають різний емоційний і 

змістовий сенс, відмінний у російській та англійській детективній розповіді 

[255].  

Досліджувалися структурно-семантичні та функційні особливості 

вступного абзацу в детективній розповіді. Лінгвістична суть вступного абзацу 

полягає в тому, що він є початковою одиницею у складі конструктивних 

одиниць тексту. Досить добре вивчена семантика та функціювання вступного 

абзацу, його референтна функція; розроблено поняття екзистенціональності, 

номінативності, кваліфікативності об’єктів. На основі таксономічних одиниць 

номінації здійснюється референтна характеристика дійових осіб через лінію 

статичних і динамічних предикатів. За допомогою семантичного аналізу в 

системній формі досліджені й описані особливості семантико-структурної 

організації та функцій вступного абзацу, який є першим у лінійному 

розгортанні тексту, а імпліцитна семантика та функційна роль постають як 

явища складні й багатогранні [264]. 

Важливим аспектом аналізу мовної комунікації є вивчення лексико-

стилістичних засобів вираження директивних мовних актів. Основними 

засобами передавання директивних мовних актів є накази, загрози, вимоги, 

рекомендовані поради та ін. Директивні мовні акти спрямовані на те, щоб 
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передати волю того, хто говорить, із яскраво вираженою емоційністю. 

Виокремлюються прямі й непрямі директивні мовні акти, за ознакою 

формування яких визначається їх експліцитність чи імпліцитність [184, 

с. 141−144].  

Здійснювався комплексний аналіз функціональних характеристик 

новоутворень у детективному типі тексту, системний опис закономірностей 

їхньої кроскультурної і перекладацької інтерпретації та передачі в 

перекладеному тексті. Цей тип тексту зображує практично всі сторони 

суспільного й приватного життя людей: правову, фінансову, ділову, політичну, 

культурну та ін., тому функціювання новоутворень-неологізмів у ньому є 

достатньо закономірним явищем. Використання неологізмів у текстах цього 

типу аналогічне використанню нової лексики в основних сферах комунікації в 

реальному житті. Згідно з тематичним змістом детективних текстів, у цьому 

типі тексту здебільшого вживається нова лексика, що позначає нові поняття та 

явища сучасного життя, нові реалії дійсності, яка вже утвердилася. 

Новоутворення вживаються в детективному тексті легко, вони номінують ті 

зони й об’єкти, які є соціально значущими в комунікативних сферах і в текстах 

детективного жанру [67, с. 57−60].     

 Адресанти, що належать до постмодерністської парадигми, у якій 

«епістемологічний і онтологічний сумнів» став основним принципом 

моделювання фікційних світів, використовують модель класичного 

детективного жанру, в якому більш експліцитно виокремлюються ознаки 

фікціональної гри, гри «у вимисел», задля досягнення сильного прагматичного 

ефекту, що пов’язаний із «ошуканим очікуванням» адресатів. Руйнування 

наративної схеми класичного детективу, яка представляє реалізацію 

«фікційного пакту» між адресантом і адресатом, зміна «правил гри» призводить 

до моделювання фікціональних світів, де «формульні» елементи 

«відсторонюються» та пародіюються, підкреслюючи тим самим невизначеність, 

суперечливість і «відкритість», які притаманні таким світам [251, с. 184−188].     
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Науковці вивчали прагматичні особливості англомовного детективного 

дискурсу [119], залучали когнітивно-комунікативний підхід щодо дослідження 

мови у плані прагматики, досліджували модальний аспект у тексті, який 

надається автором і втілюється при взаємодії змісту, контексту та фонових 

знань адресата [262], сюжетну перспективу, що розглядається як структурно-

смислова одиниця тексту, яка відповідає за розстановку основних смислових, 

світоглядних і комунікативно-психологічних акцентів всередині тексту та яка 

відіграє важливу роль у процесі композиційної побудови сюжету [104], 

рекурентний центр як кодовану одиницю тексту, структурно-смислову 

одиницю мови, що функціює в тексті та своєрідно проявляє себе в текстах 

детективного жанру  [258]. 

Англомовна детективна розповідь досліджувалася як дискурс, 

особливості якого відокремлюють його від інших типів художніх дискурсів. 

Детективний дискурс можна визначати як різновид дискурсу, орієнтований на 

особистість. Унікальність автора детективного жанру полягає в тому, що він не 

тільки передбачає свого читача, а й формує його. Основними ознаками 

детективного дискурсу є логічність і художність, які відображені в його 

змістовій структурі. Дискурсивний простір детективного тексту визначає 

співвідношення експліцитних смислів, що виражені лексичними знаками, та 

імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. Детективний жанр є усталеною 

мовленнєвою формою, сукупністю певних епічних творів, інваріантну 

структуру яких можна представити у вигляді типових функцій детективного 

тексту та дійових осіб у вигаданій реальності [65].  

Детективний текст і дискурс перебувають у фокусі вивчення когнітивної 

лінгвістики. Проводився когнітивний аналіз англомовних детективних текстів, 

встановлювався когнітивний інваріант, згідно з яким вони структуруються, що 

веде до розробки когнітивної моделі детективного дискурсу [38]. 

Текст, створений у дискурсі, є ключем для розуміння того, яка модель 

соціальної взаємодії може бути побудована в результаті його когнітивної 

обробки. Проводився комплексний пропозиціонально-текстовий і наративний 
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когнітивний аналіз сучасної англомовної детективної розповіді; аналіз дієслів-

предикатів, які репрезентують соціальні відношення, і побудови когнітивних 

карт (ментальна репрезентація соціальної взаємодії героїв) для англомовної 

детективної розповіді [256; 257, с. 245−250]. Ю. І. Шевякова пропонує 

розглядати «когнітивне моделювання» як: 

а) безпосереднє моделювання когнітивного простору англомовної 

детективної розповіді через виявлення пропозиціональних моделей, які в 

функційно-аргументативному наповненні співвідносяться з діяльністю людини, 

виражені мовними засобами в тексті, є одним із способів моделювання його 

функційного змісту; 

б) моделювання подій ментального простору детективної розповіді, який 

дозволяє репрезентувати відносини соціальної взаємодії за допомогою 

актантних ролей (розглядається, як вони трактуються в наратології) і відповідні 

їм соціальні ролі (розглядається, як вони закладені в тексті); 

в) когнітивну карту англомовної детективної розповіді у вигляді 

графічної репрезентації відносин соціальної взаємодії, які представлені в ній 

[там само].  

Праці, пов’язані з вивченням дискурсивного детективного простору, 

порушують і вивчають питання когнітивістики, концептології, прагматики. 

Дослідники розглядали зміст і структуру детективного дискурсу, виявляли 

специфіку взаємовідношень між детективним текстом і детективним 

дискурсом, описували елементи чи моделі, що формують дискурсивний простір 

детективного тексту [48, с. 124]. 

Отже, вчені-лінгвісти все частіше досліджують проблеми стилю та мови 

текстів детективного жанру, зокрема англомовної детективної розповіді. 

Активно розглядаються питання організації детективного тексту, його текстові 

категорії, концептосфера, питання прагматики детективного дискурсу.  Але 

водночас роглянуті нами праці виходять переважно зі статики наявного стилю, 

мови, концептосфери, тобто не розкривають виникнення, становлення, 
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еволюцію цих лінгвістичних об’єктів, що є недоліком у вивченні такого 

природно динамічного жанру, яким є детектив.  

 

1.3. Розробка визначення детективної розповіді 

 

В українській та англійській філології, у словниках та енциклопедіях 

наявна велика кількість дефініцій детективної розповіді. Усі вони мають 

індивідуальну, семантично виважену істинність та значущість. Нашим 

завданням є врахувати дефініції різного типу та сформулювати системне 

визначення цієї літературної форми і як жанру, і як типу тексту, яке було б 

релевантним щодо лінгвостилістичного застосування.  

Для цього наведемо декілька трактувань поняття «розповідь» та 

визначень детективної розповіді. 

Розповідь трактується як наратив в епічних та ліро-епічних текстах, у 

яких зображується розгортання подій і вчинків; як композиційно-стилістичний 

прийом, спрямований на послідовний виклад певної історії від третьої особи. 

Цей тип жанру дистанціюється від унаочненої події чи ситуації, про які 

йдеться, регулює наративну інформацію, характеризується наративною 

медитацією, відтворює ілюзію об’єктивності зображення [357]. 

Розповідь в епічному творі зумовлює послідовність подій у часі, є 

основною формою сюжетотворення. Іноді розповідач, прагнучи ліквідувати 

часову дистанцію, вдається до часу теперішнього, вжитого в функції часу 

минулого [356, с. 591].   

Значення терміну «розповідь» співвідноситься з синонімічними 

поняттями: «оповідання», «новела», «повість», «нарис». Ці різновиди 

розглядаються в роботах О. М. Ніколюкіна [358], В. М. Кожевнікова, 

П. О. Ніколаєва [354], Н. Д. Тамарченко [361]. 

Різновиди розповіді як епічного жанру поєднують спорідненість, 

епічність, наявність композиційної виразності, сюжетну однолінійність, 

лаконічність, яскравість, влучність художніх засобів, спосіб зображення 
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життєвих подій. Розповідь і новела тлумачаться як невеликий за обсягом 

прозовий епічний твір з несподіваним фіналом. У розповіді, на противагу 

новелі, повісті, нарису й  оповіданню, більш чітко простежується розповідь про 

події з причиново-наслідковими зв’язками, наявність вихідної та 

інтерпретувальної розв’язок, організація художнього часу і простору; головний 

епізод не вирізняється так сильно з-поміж інших, вони йому 

підпорядковуються, у ньому не міститься квінтесенція розповіді, може 

зображуватися один чи декілька епізодів, але під якимось одним окремим 

кутом конфлікту; відбувається символічне осмислення тієї чи тієї деталі як 

засобу вираження головної ідеї; має місце емоційно-психологічний ефект; 

здійснюється опора на інтуїцію, а не на формальну логіку [358; 354; 361]. 

Існують різні піджанри розповіді, як-от: детективна, науково-

фантастична, містична, пригодницька, шпіонська тощо. 

Детективна розповідь розвивається на тлі детективної літератури, яка 

присвячена розкриттю методом логічного аналізу важкої, заплутаної таємниці, 

яка найчастіше пов’язана зі злочином [362, с. 67]. 

Л. Х. Хасанов, услід за Н. Мілих, трактує детективну літературу як вид, 

що включає в себе тексти, сюжет яких присвячений розкриттю загадкового 

злочину за допомогою логічного аналізу фактів. Основою конфлікту, як 

правило, є зіткнення справедливості з беззаконням, а в фіналі перемагає 

справедливість [236]. 

Визначення терміну «детективна розповідь» має дискусійний характер, 

оскільки тексти детективного жанру пройшли свою еволюцію становлення й 

розвитку, мають власну експліцитно виражену історію життя. Існує велика 

кількість філологічних праць, у яких розглядається проблема визначення 

детективної розповіді. З кожним днем актуальність дослідження детективного 

жанру в лінгвістиці стає все більш масштабним. Для того, щоб експлікувати 

визначення терміну «детективна розповідь», необхідно, насамперед, 

виокремити головні ознаки цього жанру, які розглядають дослідники. У процесі 
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розробки визначення ми орієнтувалися на методику експлікації визначення, 

запропоновану Л. С. Піхтовніковою [161, 163]. 

Тексти детективних розповідей характеризуються особливою сюжетною 

організацією, а саме – редукованою наративною схемою [233]. У детективній 

розповіді сюжетна перспектива характеризується специфічною організацією 

мовної ситуації, яка виділяє її в структурно-смислову організацію тексту. 

Система побудови кожного типу мовної ситуації всередині сюжетної 

перспективи моделюється на принципі порушення лінії послідовного 

розміщення текстових компонентів. Основним структуротвірним центром 

сюжетної перспективи є рекурентний центр, що являє собою фрагментарно 

розширену загадку, декодування якої визначає сюжетну цілісність тексту [104]. 

У тексті детективної розповіді рекурентний центр взаємопов’язаний не лише з 

іншими кодовими одиницями тексту, а й із сюжетною перспективою − 

механізмом, що забезпечує розстановку рекурентних центрів на лінії 

сюжету [258]. Слід окреслити такі два модуси «наративної напруги» як «ефект 

цікавості» та «саспенс», що  утворюють ядро детективного жанру [210, 

с. 118−124]. Детективний текст має реалістично-викривальний, критичний, 

естетичний характер. Різні типи тексту детективного жанру поєднують у собі 

дидактичну, пізнавальну й розважальну функції. Є наявність двох сюжетних 

ліній, які спочатку розходяться, а в кінці зливаються в одне ціле [134, с. 70−76]. 

Основними ознаками детективного дискурсу є логічність і художність, які 

відображені в його змістовій структурі. Дискурсивний простір детективного 

тексту визначається співвідношенням експліцитних смислів, що виражені 

лексичними знаками, та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. 

Детективний жанр є усталеною мовленнєвою формою, сукупністю певних 

епічних творів, інваріантну структуру яких можна представити у вигляді 

типових функцій детективного тексту і дійових осіб у вигаданій 

реальності [65].  

Засобами вираження модальних відношень у детективному тексті, тобто 

втілення взаємодії змісту, контексту та фонових знань адресата, є: образні 
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художні засоби, які характеризуються високою концентрацією інформації, 

мають суб’єктивну оцінку зображеного й часто вносять у текст емоційний 

момент. Детективному тексту властива метамова, яка характеризується 

сукупністю художньо-образної лексики, лексики професійно-юридичного, 

менше експертно-медичного характеру. Метамовна субстанція має велику 

«прагматичну силу» впливу на реципієнта [262].  

Для чіткості, лаконічності й стислості зображуваного використовують 

корпоративну лексику, тобто лексику, яка має стосунок до професійного 

спілкування груп людей із певними інтересами, суспільною діяльністю, 

атмосферою колективізму [30; 161; 162; 163; 164; 266, с. 128−132].  

Когнітивна модель детективного дискурсу характеризується динамікою 

розвитку художнього світу, що включає в себе дві картини: видиму (обманну) і 

невидиму (істинну), а значить він когнітивно моделюється як уявний світ 

реального світу [38]. 

Лінгвісти, здійснюючи аналіз наукової та критичної літератури 

детективного жанру, виокремлюють основні його періоди дослідження в 

філологічній науці різних країн. За Е. М. Герасименко, в основу детективних 

текстів покладено вічну проблему боротьби зі злочином, який переслідує 

цивілізацію з самого початку її виникнення. Цей вид жанру має ознаку загадки, 

таємниці, яку читач, услід за автором, розгадує самостійно, логічно 

роздумуючи, проявляючи дедуктивні здібності. Унікальною особливістю 

детективного жанру є також присутність моралі, яка пов’язана з викриттям 

злочинця та його покаранням [47, с. 40−51]. 

Узагальнюючи вивчені дефініції й концепції детективної розповіді, 

можна навести ряд її ознак: сюжетно-композиційна єдність, чіткість, 

лаконічність, виразність і стислість; наявність вихідної й інтерпретувальної 

розв’язок; двоплановість, ілюстративність, етичність, експресивність, мораль; 

рекурентні центри на лінії сюжету, що сприяють емоційно-психологічній 

«наративній напрузі»; базові концепти − злочин, таємниця, розслідування, 
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покарання; прояв дедуктивних здібностей; реалізація таких базових функції, як 

дидактична, пізнавальна й розважальна. 

Вище зазначені ознаки та визначення детективної розповіді все ж 

недостатньо фокусують увагу на цілях і засобах цього жанру, вони не є 

системними. Системне визначення детективної розповіді (за аналогією до 

системних визначень байки і притчі [160, с. 248−251; 161, с. 216−223; 163, 

с. 259−265] передбачає розгляд наступних запитань: 

1. Цілі створення детективної розповіді як літературного тексту; 

яка є її естетична, етична, пізнавальна роль? 

2. За допомогою яких мовних засобів, художніх і стилістичних 

прийомів досягаються цілі? 

3. Яке комунікативне завдання ставиться перед цим жанром, тобто 

що і за допомогою яких мовних засобів повинна донести 

детективна розповідь до свого адресата [161, с. 220]? 

Системний підхід дозволяє нам виокремити наступні основні цілі 

детективної розповіді та мовні засоби їх реалізації: 

соціальна ціль детективної розповіді − показати за допомогою художніх 

засобів талановитість професіоналів у розкритті злочину як асоціального 

явища; 

художньо-естетична ціль − створити психологічну ситуацію, яка формує 

ставлення читача до цієї цінності та яка естетично впливає на нього [там само]. 

комунікативна ціль − показати детективну розповідь як засіб вербальної/ 

невербальної комунікації між адресантом та адресатом при взаємодії 

експліцитних та імпліцитних смислів впливу на реципієнта; викликати в читача 

ментальну, фізичну реакції.     

Мовні засоби для досягнення поставлених цілей: 

Композиційно-структурні: стислість / відносна стислість; сюжетність 

(розповідь про певний хід подій); двоплановість (наявність двох сюжетних 

ліній, які спочатку розходяться, а в кінці поєднуються; дві картини художнього 

світу: видима (обманна) та невидима (істинна), які когнітивно моделюються як 
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уявний світ реального світу); структурно-смислова організація тексту; 

наявність вихідної й інтерпретувальної розв’язок. 

Детективна розповідь використовує такі мовні засоби, як пряма / непряма 

мова, діалоги, монологи дійових осіб, авторська мова, логічний аналіз, роздуми, 

описи, накази, вказівки, загрози, рекомендації, вимагання, натяки; такі 

стилістичні прийоми як символізація, узагальнення; наявність корпоративної, 

професійної, загальновживаної, нейтральної лексики; метафори; гіперболи; 

метонімії; евфемізми; наказовий спосіб в реченнях. Узагалі, мовний стиль 

детективної розповіді можна визначити як автологічний, тобто такий, що 

уможливлює надмірну простоту вираження та вживання понять головно в 

номінативному значенні [14; 13; 161, с. 221]. 

Усі вище наведені ознаки, тобто цілі й засоби досягнення цих цілей, які 

розглядаються як динамічна система взаємопов’язаних та взаємозумовлених 

факторів, можуть бути закладені в основу системного лінгвостилістичного 

визначення детективної розповіді. 

Отже, детективна розповідь як жанр і тип тексту − це відносно малий епічний 

текст детективної літератури, головними ознаками якого є сюжетно-

композиційна та структурно-смислова єдність організації тексту, яка базується 

на наявності вихідної й інтерпретувальої розв’язок; рекурентних центрів на 

лінії сюжету, що сприяють емоційно-психологічній «наративній напрузі». У 

детективній розповіді порушується конфлікт соціального протиріччя, що 

передається такими головними дійовими особами, як жертва, злочинець, 

детектив. Основою конфлікту є зіткнення справедливості з беззаконням. Базові 

концепти детективної розповіді − злочин, таємниця, розслідування, покарання. 

Розкриття злочину здійснюється методом логічного аналізу; читач услід за 

автором розгадує злочин самостійно, логічно роздумуючи, виявляючи 

дедуктивні здібності. Метамова детективного тексту має свою специфіку, 

зокрема характерну їй корпоративну та професійну лексику; наділена 

прагматичною силою впливу. Дискурс детективної розповіді базується на 

взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. У 



 

 

 

44 

 

детективній розповіді реалізовуються такі базові функції, як дидактична, 

пізнавальна й розважальна. Цілями створення розповіді є зображення 

талановитості професіоналів у розкритті злочину як соціального явища, 

створення психологічної ситуації розкриття злочину; показ засобів непрямої 

комунікації між читачем та автром і безпосередньої (прямої) комунікації між 

персонажами, що в кожному окремому тексті створює своєрідну прагматику і 

стиль; структура і смисли розповіді мають ознаки самоорганізації. 

 

1.4. Підходи до типологізації детективного жанру  

 

У нашому дослідженні детективна розповідь розуміється як текст 

детективного жанру, головними ознаками якого є сюжетно-композиційна та 

структурно-смислова єдність організації, яка базується на наявності вихідної та 

інтерпретувальної розв’язок і рекурентних центрів на лінії сюжету, що 

сприяють емоційно-психологічній «нарративній напрузі». Базовими 

концептами детективної розповіді є злочин, таємниця, розслідування, 

покарання. Порушується конфлікт соціального протиріччя, що передається 

такими головними дійовими особами, як жертва, злочинець, детектив [238, 

с. 128–130; 243, с. 240−241]. Основою конфлікту є зіткнення справедливості з 

беззаконням. Розкриття злочину здійснюється методом логічного аналізу; читач 

услід за автором розгадує злочин самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи 

дедуктивні здібності. Стиль мови наділений прагматичною силою впливу на 

читача, що здійснюється завдяки мовностилістичним засобам усіх рівнів. У 

детективній розповіді реалізуються такі базові прагматичні функції: 

розважальна, дидактична й пізнавальна [там само].  

Типологія детективного жанру досить об’ємна і важко піддається 

систематизації через множинність підходів і критеріїв типологізації, про що 

свідчить подальший виклад. Основні ознаки детективного тексту, його 

принципова схема залишаються незмінними впродовж віків. Головні, базові 

елементи сюжету: злочин, розслідування й розгадка. Текст англійського 
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детективного жанру у своїй основі відповідає канонам класичного детективу. 

Йому притаманна двоплановість сюжету: зовнішній сюжет, що інтерпретується 

таємним агентом / шпигуном / детективом, та внутрішній – злочинцем. 

Гостросюжетна форма виявляється завдяки силі аналітичного міркування задля 

розкриття скоєного злочину [96; 106, с. 150−154; 237; 134, с. 76−70]. 

З плином часу акценти, роль базових елементів сюжету змінюються. 

Тому й мовленнєва реалізація детективного жанру суттєво змінилася порівняно 

з текстами класичного детективного жанру. На противагу англійському 

класичному типу (сфера інтелектуального пошуку) виступає «чорний» / 

«крутий» / «жорсткий» (hard-boiled / thriller) детективний жанр, де діє 

напруженість сюжету (акцент робиться не на розкритті злочину, а на 

детальному його описі з елементами насильства різного характеру). Змінюється 

авторська позиція, тобто невідомо, чи залишиться розповідач живим наприкінці 

наративу; з’являється читацька невпевненість у захисті. У такому стилі писали,  

наприклад, Е. Гарднер, К. Браун, Р. Макдональд, Р. Чандлер, у чиїх творах 

домінує реалістична традиція: зло нездоланне і влада його абсолютна [134, 

с. 69–70; 237; 287]. 

Шляхом ідентифікації певних факторів рецепції, які взаємодіють між 

собою, дослідники визначають внутрішню типологію детективного жанру. 

Детективний жанр трактується як певного роду згода між автором і читачем, 

набір імпліцитних правил, які є прагматичним завданням тексту та які 

визначають узгодженість стратегій письма, з одного боку, й читання, з іншого. 

Рецептивні ефекти «цікавості» та «саспенсу» є результатом погодження між 

адресантом і адресатом. Такий вид погодження є варіантом «жанрового 

узгодження», тому може розглядатися як основа для жанрової типології [210, 

с. 119].  

За Т. Н. Амиряном, існує три підходи до типологізації детективного 

жанру: подвійна історія в детективі; формульна природа детектива; «пошук 

істини» та ігрова модальність у детективі [4, с. 146–154]. Подвійна історія 

складається із двох часових пластів: 1) історія скоєння злочину; 2) історія 
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розслідування злочину. Т. Н. Амирян, разом з іншими дослідниками 

виокремлює два типи детективного жанру − класичний та «чорний»; вирізняє 

формульну природу цього жанру, яка ставить акценти на напруженні (саспенс), 

ідентифікації, фікціональності (створення дещо видозміненого уявного світу); 

зазначає, що детективний жанр є відображенням культурного лідерства й 

тенденцій епохи, базується на ігровій модальності. Адресант дотримується 

«правил гри», що мають зв’язок з такими поняттями, як «читацьке очікування», 

«читацька компетенція» та відображення в жанрі колективної свідомості й 

універсальних психічних функцій [там само].  

На думку О. А. Мельничук, текст детективного жанру розподіляється за 

сьома структурними типами, які встановлені завдяки теорії актантних моделей 

[118, с. 96−103]. Виокремлюються такі актанти: «Детектив» (працівник поліції; 

приватний детектив-професіонал; працівник спецслужби; персонаж, який 

проводить розслідування, ставши випадковим свідком злочину; журналіст, 

письменник; адвокат; лікар); «Асистент» (секретар; приватний детектив; 

поліціянт або поліціянт у минулому; журналіст, письменник; учений); 

«Злочинець» (робітник спеціальності, службовець фірми, агентств; член 

злочинної групи; заможна людина, аристократ; політик; адвокат; вампір) [там 

само, с. 96–97]. 

Завдяки актантам виокремлюються такі структурні типи детективного 

жанру: 1) здійснюється злочин, детектив веде розслідування, встановлює, хто є 

злочинцем. До основних жанрових характеристик цього типу відносяться фокус 

уваги на розслідуванні злочину; актори, які виступають у ролі актанта 

«Детектив»,  частіше за все є працівниками поліції (поліційний тип жанру) [там 

само, с. 98]; 2) детектив починає вести розслідування до того, як читачу 

повідомляється про скоєний злочин. Увага фокусується на самому детективі, на 

його проблемах, успіхах, промахах, на його приватному житті чи на його 

способах розслідування. Основною жанровою характеристикою цього типу є 

показ кола дій актанта «Детектив» та дій, що перебувають за межами 

розслідування [там само, с. 98]; 3) з самого початку постає злочинець, який 
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здійснив злочин, або злочинець, який планує вчинити злочин. Основні жанрові 

характеристики цього типу: акторами актанта «Злочинець» виступають 

спецслужби; актор актанта «Злочинець» відомий з самого початку; акторами 

актанта «Детектив» здебільшого є агенти спецслужб; коло дій актанта 

«Детектив» може відрізнятися від кола його дій у більшості детективних 

текстів, тобто замість розслідування і встановлення особи злочинця ведеться 

розслідування з метою запобігання здійснення злочину [там само, с. 99]; 

4) паралельне / подвійне розслідування. Основні жанрові характеристики цього 

типу: наявність більше ніж один актант «Детектив»; виконання більше ніж одне 

коло дій відносно розслідування злочину; інколи виконання більше ніж одне 

коло дій щодо встановлення особи злочинця є помилковим, коли злочинцем 

виявляється невинний, але встановлюється справжній злочинець [там само, 

с. 99–100]; 5) установлення особи, яка є злочинцем. Основні жанрові 

характеристики цього типу: відхилення від традиційних кіл діяльності відносно 

встановлення особи злочинця, що виражається або у відсутності актанта 

«Злочинець» або у відсутності кола дій злочину [там само, с. 100]; 6) коло дій 

«розслідування» знаходиться за межами фабульного простору, а тільки 

припускається. Основні жанрові характеристики цього типу: відсутність 

експліцитного показу кола дій щодо розслідування злочину; розповідь про 

актора актанта «Злочинець», коло дій відносно здійснення злочину якого 

знаходиться поза його традиційними межами; у деяких випадках відсутність не 

тільки кола дій щодо розслідування злочину, але й актанта «Детектив»; інколи 

вводиться партисипант «Жертва» як головний персонаж, що бореться та виграє 

[там само, с. 100–101]; 7) уводиться декілька сюжетних ліній, із яких тільки 

одна – розслідування злочину; в ході розвитку сюжету тільки один герой може 

перевтілюватися в актанта «Детектив», «Злочинець» чи «Жертва» або взагалі не 

має ніякого відношення до розслідування; розслідування злочину є 

домінувальною сюжетною лінією, а велика кількість персонажів стають 

підозрюваними у скоєнні злочину [там само, с. 101]. 
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Однією з найважливіших класифікацій детективного жанру є тематична, 

яка відображає культуру, особливості характеру, менталітет, спосіб життя 

певної групи людей / етнічної спільноти.  

Нами проаналізовано різновиди / типи детективного жанру та  

виокремлено такі тематичні групи:  

«Суспільство та політика». Цю групу добре характеризують такі типи 

детективного жанру: класичний (акцент робиться на моральних цінностях 

соціуму; закритий тип розповіді, що поєднує у собі дві сюжетні лінії: історія 

скоєння злочину та історія його розслідування, читач при цьому відчуває повну 

безпеку); політичний “legal dramas” (інтрига політичних подій, розкриття 

механізмів роботи державних служб); шпигунський “spy” / конспірологічний 

(розповідь про діяльність шпигунів, диверсантів, розвідників); поліційний 

“police procedural” (деталізований опис розслідування поліції / детектива); 

кримінальний “caper” (події описуються з точки зору злочинця, а не тих людей, 

які його розшукують); інтелектуальний та суперінтелектуальний (необхідна 

добре розвинута ерудиція для розгадування); детектив-загадка та детектив-

задача (соціальні та моральні сторони злочинності майже не цікавлять); 

соціальний (скандальні розкриття політичної корупції); реалістичний; 

натуралістичний; «крутий» / «жорсткий», де є напруженість сюжету (акцент 

робиться не на розкритті злочину, а на детальному його описі з елементами 

насильства різного характеру); tartan noir (новий тип жанру, який близький до 

«жорсткого», але з відтінком рис шотландської спадщини); “cosy crime” (справа 

розкрита детективом / поліцією, що забезпечує людям спокійне життя; 

відсутність жахливого опису вбивства); “private detective” (акцент робиться на 

роботі приватного детектива в пошуку злочинця) [210; 4; 96; 106; 237; 287].  

Науковий тип детективного жанру, у якому розкриття злочину 

відбувається за допомогою матеріальних доказів та courtroom (розгляд справи 

злочину відбувається в суді; завдяки ретроспективному методу “flash-back” 

подається деталізований опис подій в хронологічній послідовності) [210; 237; 

287], ми відносимо до тематичної групи «Філософія науки». 
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Тематична група «Психологія», на нашу думку, включає психологічний 

(скоєння злочину відбувається через заздрість чи помсту, тому вивчаються 

особливості характеру злочинця), іронічний (детективне розслідування 

описується з гумором та іронією), інтуїтивний (базується на здогадці та 

інтуїтивному проникненні у психіку злочинця), метафізичний (пародія на 

детективну розповідь), жіночий (головний герой – жінка / її мрія або чоловік із 

характером і психологією жінки) [210; 237] типи детективного жанру. 

«Література та історія» є тематичною групою, до якої ми відносимо 

літературний, історичний (дія відбувається в минулому або в теперішньому часі 

йде розслідування старого злочину), пригодницький (побудований на 

нагнітанні нових драматичних епізодів, часто нових злочинів) типи 

детективного тексту; розповіді про спритні витівки злочинців (які отримують 

верх над поліцією та з часом перероджуються в детективів) [237]. 

Фантастичний / містичний “locked room mystery” тип детективного жанру 

(дія розгортається у вигаданому світі, злочин здійснюється за незвичайних 

обставин, відсутня можливість проникнення в таємний / замкнутий простір) 

[287] реалізовується, на нашу думку, в тематичній групі «Містика / 

Фантастика». 

Отже, ми виокремлюємо типи англомовного детективного жанру із 

застосуванням наявних підходів і критеріїв їхньої диференціації. Місце 

детективної розповіді серед споріднених типів жанру визначається тим, що 

детективна розповідь може відповідати будь-якій тематиці з типології жанру, 

але має свою специфіку щодо об’єму, характеру нарації, динамічності інтриги.  

Визначено напрямок її вивчення в лінгвостилістичному, прагматичному та 

синергетичному аспектах.  
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1.5. Прагмастилістичні засади дослідження англомовної детективної 

розповіді  

  

Згідно з новітньою тенденцією сучасної лінгвістики стилістичні та 

прагматичні чинники різних типів тексту та дискурсу розглядають у взаємній 

зумовленості. Стилістичні засоби обираються для реалізації певних 

прагматичних завдань тексту, одночасно кожний стилістичний аспект тексту 

обов’язково має прагматичне навантаження. Єдність розгляду дає підстави для 

виокремлення таких досліджень у прагмастилістичній парадигмі [108; 3, 

с. 3−20; 42; 100; 114, с. 67−81; 115; 165, с. 265−270; 166, с. 108−109; 144, 

с. 14−18; 167, с. 48−52; 190; 319; 230; 55; 266; 137; 212; 320, с. 303−328; 5; 215]. 

Це виправдовує наш вибір напряму дослідження – прагмастилістичний, що 

експлікує об’єктивно наявну нерозривну єдність прагматичного і стилістичного 

векторів у лінгвістиці. До того ж, прагмастилістичний підхід є найбільш 

системним, він дозволяє приєднати до нього дослідження динаміки детективної 

розповіді в її синергетичному трактуванні.  

Нерозривна єдність стилістики і прагматики розповіді виявляється в 

кількох напрямках. Обумовленість певних стилістичних засобів остаточно 

визначається цілями розповіді (виразити суспільнозначущі ідеї про боротьбу 

добра і зла в характерний для детективу спосіб) та способами їхньої реалізації 

(власне прагматика). Способи мовної реалізації цілей являють собою активну 

систему. До них відносяться композиційно-стилістична стратегія в організації 

тексту, характерна подача художніх образів і естетичних оцінок,  вибір 

доречних нейтральних і стилістично маркованих одиниць. Щоб виявити 

систему цих способів, необхідне попереднє осмислення видів текстової 

інформації:  фактуальна, підтекстова і концептуальна.   

Цілі тексту та дискурсу зумовлюють вживання стилістичних засобів для 

вираження інтенцій у характерній для типу тексту манері. У виборі 

мовностилістичних засобів, у їхній комбінації реалізується авторський задум, 

який в обумовленому сенсі може ототожнюватися з дискурсивною стратегією. 
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Авторський задум являє собою ієрархічну систему: первинний задум, тобто 

ідея і тема; певний порядок розташування мікротем і складників ідеї (це 

структурно-семантична організація тексту); вибір мовленнєвих форм, засобів 

виразності (це рівень словесного стилю). Прагматика авторського задуму (вибір 

мовленнєвих реалізацій, моделей спілкування з адресатом, кодів для 

передавання смислу) реалізується в текстах мовностилістичними засобами 

(композиційно-стилістичною структурою тексту, особливою лексикою і 

фразеологією, синтаксисом, фігурами мовлення, засобами парадигматичного і 

синтагматичного зв’язку). При цьому очевидно, що стиль орієнтує адресата на 

смисли дискурсу за рахунок того, що демонструє йому очікувані зразки 

вираження смислу. 

На думку І. В. Арнольд, текст є основною одиницею комунікації та разом 

із функцією передавання оцінної та іншої інформації має також функцію 

впливу. Прагматична спрямованість визначається тим, що текст будується за 

комунікативним планом відправника та реалізується стратегією комунікації між 

ним і читачем, отримувачем інформації [13, с. 54−55].  

Щодо детективної розповіді, то ці загальні міркування конкретизуються 

на подальших етапах дослідження. Інтенції створення розповіді виражаються в 

головних прагматичних завданнях авторів; завдання реалізуються в побудові 

структури і сюжету розповіді, її мовленнєвому забезпеченні. Те, й інше 

необхідно розглядати як динамічні процеси, як синергію, а не готові 

результати.  

Покрокове дослідження динаміки становлення ланцюга «інтенції – 

прагматичні завдання – побудова структури розповіді – мовленнєве 

забезпечення» припускає подальшу конкретизацію. Головними прагматичними 

завданнями детективної розповіді є створення художніх образів та концептів, а 

також на комунікативному рівні – стисле, економне інформування адресата 

(читача) про перебіг подій у розповіді. Виконанню цих завдань сприяє 

утворення композиційної структури розповіді, оскільки її усталена для цього 

жанру типова побудова задовольняє очікування адресата, полегшує його 
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сприйняття. Нарешті, мовне та мовленнєве забезпечення реалізації завдань 

складається з обрання авторами власного стилю, засобів виразності, фігур 

мовлення, лексики.  

Названі кроки конкретизації дослідження є можливими, оскільки поряд з 

індивідуальними особливостями мовлення, прагматичної реалізації кожним з 

авторів розповідей є присутніми та спільні для жанру властивості означеного 

ланцюга.  

 

1.6. Теоретичні основи дослідження синергетичних процесів у 

детективній розповіді 

  

У руслі лінгвосинергетичних досліджень, які розпочалися в Україні з 

кінця ХХ і початку ХХІ століть, вивчення синергетичних процесів у створенні 

детективної розповіді, безумовно, є новим напрямком. Ми розглядаємо 

детективну розповідь як складну систему з ознаками самоорганізації своєї 

структури, композиції.  

Самоорганізовані системи досліджує наука синергетика, зокрема 

лінгвосинергетика зосереджує увагу на самоорганізаційних і еволюційних 

процесах у мові [68, с. 131−137; 60; 61; 62; 72, с. 223−230; 73, с. 43−51; 74, 

с. 45−50; 75; 155; 95, с. 43−48; 92], у будь-якому типі дискурсу [146, с. 519−527; 

143, 29−36; 168; 151, с. 218−231; 172, с. 88−102; 170, с. 102−135; 150, 

с. 304−309; 166, с. 108−109; 167, с. 48−52; 148, с. 229−231; 147, с. 101−114; 222, 

с. 151−159; 223; 224; 203; 202; 189 с. 152–153; 137, с. 55−74; 138, с. 171−176; 

139, с. 149−152; 140; 186, с. 135−154; 187, с. 149−155; 188 с. 31−38; 234; 266; 5; 

205; 76, с. 294−315; 49; 61; 91; 158, с. 1−12; 157, с. 101−109; 275; 295; 284; 288, 

с. 116−118; 289, с. 44−55; 299; 302; 303, с. 760−774; 305; 318, с. 155−165; 219, 

с. 213−220; 220; 221] та в мовних творах різних профілів [174, с. 115−125; 175, 

с. 93−97]; розглядаються також синергетичні процеси в еволюції різних жанрів 

[141; 142; 317]. Вивчення синергетики детективної розповіді доповнює перелік 

лінгвосинергетичних досліджень.  
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Схема синергетичних процесів у самоорганізованих системах будь-якої 

природи є універсальною [168]. Такі системи мають цілі свого існування 

(точніше, ієрархію цілей), які в синергетиці іменуються атракторами. 

Атрактори системи існують попередньо або обираються нею. Наприклад, 

головною метою існування та розвитку мови є забезпечення спілкування. На 

цьому шляху система має певну кількість обмежень або обов’язкових умов її 

існування системи, що називаються репелерами. Наприклад, для детективної 

розповіді обов’язковою є інтрига, будь-яке спілкування потребує узгодження.  

 Зазвичай, у синергетичних системах спостерігається опозиція або навіть 

гостре протиріччя між атракторами та репелерами, яке є потужним двигуном 

самоорганізації. Творче розв’язання такого протиріччя відбувається завдяки 

тому, що: 1) в системі існують так звані параметри порядку, які надають їй 

вільного руху до атрактора, одночасно задовольняючи вимоги репелерів. 

Параметр порядку сприяє найкоротшому шляху системи до атрактора з 

мінімальною витратою ресурсів. Наприклад, у наукових роботах цитати, 

переказування та посилаання можна розташувати в тексті довільно; оптимальне 

їх розташування й кількість задовольняє одночасно вимоги наукового тексту й 

цілі його існування (спадкоємність з попередньою наукою та новизна чинної 

публікації) [168, с. 57; 205, с. 265]. Отже, позиціонування цитат, посилань, 

переказувань у науковому тексті є параметром порядку в науковому дискурсі. 

Окремо слід зазначити: якщо мовленнєвий твір (дискурс) розглядається як 

самоорганізована система, то в цю систему включено й автора дискурсу як 

мовну особистість, яка є інтелектуальним центром самоорганізації системи. З 

точки зору синергетики – функція такого інтелектуального центру (автора) – 

визначати, знаходити параметри порядку для самоорганізації дискурсу [168, 

с. 29]; 2) синергетична система, як правило, складається з частин, 

підпорядкованих певній ієрархії. Наприклад, композиція будь-якого 

художнього твору має чотири рівні – від формального членування тексту до 

образного або концептуального рівня. Ці рівні обумовлюють існування один 

одного, а найвищим є четвертий, образний рівень, що реалізує головну мету 
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художнього твору – створення образів і концептів. Ієрархічність виконує ще 

одну роль: в той час, як одні складники системи сприяють руху до цілей-

атракторів, інші задовольняють вимоги репелерів [там само, с. 17].   

 Як приклад опишемо синергетичний процес узаємодії актуального 

членування (АЧ) та надфразової єдності (НФЄ) в будь-якому художньому 

тексті [там само, с. 32−34]. Зокрема, це стосується й детективної розповіді. 

Актуальне членування тексту на теми та реми відбувається на формальному 

рівні композиції для послідовного, лінійного подавання решток інформації для 

читача. Отже, таке членування є природною вимогою для художнього тексту, 

тобто його репелером. У свою чергу, НФЄ змушує адресата звертатися до 

попередніх тем і рем у тексті, дещо переоцінювати їх смисл і знаходити 

додатковий. Отже, відбувається процес самоорганізації імпліцитного смислу в 

тексті.  Слід зазначити, що явище НФЄ належить до змістового складника, 

тобто, змістового рівня композиції художнього твору і сприяє досягненню цілі-

атрактора (передати повний смисл, який створює художні образи та концепти). 

Відтак, у художньому тексті наявна синергетична взаємодія складника, що 

задовольняє вимоги репелера (АЧ на формальному рівні композиції тексту), зі 

складником (НФЄ на змістовому рівні композиції), що сприяє рухові системи 

до атрактора. При цьому обидва складники є частиною ієрархії композиції 

тексту.  Можна стверджувати (це буде детальніше обґрунтовано далі), що 

описана вище синергетична взаємодія АЧ та НФЄ в детективній розповіді 

набуває вирішального значення при створенні обов’язкової для детективу 

інтриги та її розв’язання.  

 Ще одна важлива ознака самоорганізованої системи – нелінійність і 

дисипативність її поведінки. Нелінійність полягає в тому, що всі внутрішні 

процеси системи відбуваються не поступово, а з прискоренням і розгалуженням 

на окремі напрямки. Одним з таких розгалужень є точка (або зона) біфуркації, у 

якій система має нестійкий стан і коливається між вибором варіантів подальшої 

поведінки [там само, с. 12]. Далі покажемо, що всі ці закономірності цілком 

притаманні детективній розповіді. Бурхливий процес зростання інтриги в 
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розповіді є нелінійним, а зона біфуркації знаменує собою у розслідуванні 

злочину перехід від накопичення об’єктивних доказів до гіпотез щодо 

зацікавлених.  

 Властивість дисипативності в самоорганізованих системах полягає в 

тому, що складники системи обмінюються інформацією між собою та 

навколишнім середовищем, моделюють поведінку одна одної та довкілля. Для 

підтвердження цього згадаємо, що в детективній розповіді рівні композиції 

узгоджені між собою мовно-мовленнєвим забезпеченням опису подій, 

членуванням тексту згідно з завершеними блоками інформації, стилістикою 

створення образів і концептів. Усе це відбувається завдяки рухові інформації 

між складниками композиції, взаємному моделюванню стану складників.  

 Синергетика, зокрема лінгвосинергетика, є перспективним напрямом 

досліджень становлення самоорганізованих об’єктів, вона надає апарат 

спеціальних понять, відіграє міждисциплінарну та евристичну роль. 

Інструментарій методів і понять синергетики щодо застосування до 

лінгвістичних об’єктів міститься в глосарії [168; 205].   

 

1.7. Методологія і методика дослідження англомовної детективної 

розповіді 

 

Для дослідження прагмастилістичного та синергетичного аспектів 

англомовної детективної розповіді застосовано комплексну методику, яка 

поєднує в собі аналіз цілей і функцій розповіді та їх прагматичну реалізацію в 

текстах за допомогою композиційних і мовностилістичних засобів, а також 

аналіз детективної розповіді в аспекті самоорганізації цього жанру. Ми 

обираємо певну стратегію досліджень.   

Суто лінгвостилістичний аспект детективної розповіді в дослідженні  

представлений композицією, композиційно-мовленнєвими та архітектоніко-

мовленнєвими формами, мовностилістичними засобами, зокрема лексико-

синтаксичними засобами виразності та фігурами висунення.     
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Стильові особливості розповіді також тісно пов’язані з мовними засобами 

досягнення поставлених цілей. Для детективної розповіді властиві стислість / 

відносна стислість; сюжетність (розповідь про певний хід подій); 

двоплановість; наявність, насамперед, епічних, драматичних (монолог, діалог) 

елементів, що утворюють у своїх взаємозв’язках структури, характерні лише 

для цього жанру. Вказані характеристики розповіді, їх змістова суть та 

конкретний аналіз текстів слугували основою для створення інформаційно-

синергетичної моделі детективної розповіді.  

У нашому дослідженні розповіді зроблено акцент на вивченні лексичних і 

синтаксичних засобів виразності та їх концентрованому застосуванні в так 

званих фігурах висунення. Детективна розповідь за своєю природою має 

стверджувати складні ідеї, моральні цінності (добро, зло, злочинність), що 

виражені в цьому жанрі імпліцитно. Ствердження відбувається за допомогою 

ситуацій, які викладаються простою мовою (автологічний стиль), а професійно-

соціальна, статева та інші ідентифікації персонажів також спрощено 

реалізуються за допомогою корпоративної лексики.  

Вивчення автологічного стилю англомовної детективної розповіді 

базується на описі цього стилістичного явища у працях І. В. Арнольд [14, 

с. 124], а ідея корпоративної лексики міститься в доробку М. П. Брандес [30]. У 

наших дослідженнях корпоративної та автологічної лексики досліджено також 

критерії автологічності та сфери корпоративної лексики в розповіді. 

Встановлено зв’язок між автологічим стилем та корпоративною лексикою. 

Види концентрації засобів виразності в типах висунення розглянуто у 

працях І. В. Арнольд [там само, с. 62−73]. Ми досліджуємо в розповідях такі 

типи висунення, як конвергенція, зчеплення, антитеза та ефект ошуканого 

очікування. Методологічним підґрунтям цих розробок є думка М. Ріффатера 

про сутність стилю як зосередження засобів виразності у певних відрізках 

тексту [195, с. 69−97]. Деталізацію цієї ж думки знаходимо, наприклад, в 

монографії А. Н. Васильєвої: стиль є збірний фактор, який організується 

шляхом взаємної кореляції різних текстових елементів [37, с. 140].  
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Отже, стратегія стилістичних досліджень текстів містить ряд звернень до 

окремих методик вивчення різних стилістичних явищ, які в системі складають 

лінгвостилістичний аспект детективної розповіді. 

Cтратегію досліджень детективної розповіді в лінгвопрагматичному та 

лінгвостилістичному аспектах поетапно реалізуємо в такій послідовності.   

І етап. Аналіз цілей створення дискурсу детективної розповіді, лінгвістичне 

визначення детективної розповіді, дослідження її прагматичних і стилістичних 

характеристик; опис сутності композиції розповіді. Визначення та пояснення 

прагматичної спрямованості всіх композиційно-стилістичних і 

мовностилістичних ознак детективної розповіді.   

ІІ етап. Вивчення засобів стилістичного забезпечення мовленнєвих стратегій; 

дослідження стилістичного аспекту розповіді, який виявляється через її 

композицію, композиційно-мовленнєві форми, стилістичний синтаксис, що 

складають основу самоорганізації тексту й підтексту; з’ясування прагматичного 

потенціалу кожного складника стилістичного аспекту. Прагмастилістичний 

підхід до дослідження англомовної детективної розповіді базується на єдності 

прагматики і стилю у відповідному дискурсі, яку вбачаємо в такому.  

1. Прагматичні чинники дискурсу (мовленнєві стратегії, моделі спілкування, 

прагматичні функції дискурсу, коди для передавання смислу) слугують для 

реалізації цілей певного типу дискурсу і втілюються в текстах за допомогою 

мовностилістичних засобів (композиційно-стилістична структура тексту, 

особлива лексика та фразеологія, синтаксис, фігури мовлення, засоби 

парадигмального та синтагмального зв’язку в тексті).  

2. Стильове забезпечення прагматики дискурсу відіграє подвійну роль. По-

перше, кожен тип дискурсу (наприклад, детективна розповідь) має традиційну 

композиційно-стилістичну побудову, усталені стилістичні засоби для 

передавання смислу та для виразності. Усталеність композиції і стилістичних 

засобів має прагматичний вектор, спрямований на впізнавання адресатом цього 

типу дискурсу і через це – сприйняття його традиційних цілей і смислу. Отже, 
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стиль орієнтує адресата на смисли дискурсу за рахунок того, що демонструє 

йому очікувані зразки й цілі.  

 Крім того, традиційна стилістична побудова дискурсу є лише рамковим 

обмеженням для кожного типу дискурсу й одночасно творчим генератором для 

стилістичних інновацій. Зокрема, автор розповіді має свободу вибору прикладів 

для ілюстрації своїх ідей, свободу тема-рематичного членування тексту, 

вживання фігур мовлення, типів висунення та ін., але за традиціями застосовує  

автологічний стиль, певну усталену композиційну структуру та епічний виклад.  

 Синергетичний вектор наших досліджень детективної розповіді виходить 

передусім із загальних методологічних засад лінгвосинергетики [168; 205]. 

Використано провідні поняття цієї науки, ідеї щодо причин і умов 

самоорганізації. Детективну розповідь розглядаємо як складну систему з 

ознаками самоорганізації; перебіг розповіді трактуємо як рух сюжету до цілі-

атрактора (розкриття злочину) під впливом параметра порядку. Обґрунтовано 

сутність проходження сюжету через точку (зону) біфуркації, у якій 

відбувається зміна пріоритету слідчих дій.  Розглянуто також конкретизацію в 

детективній розповіді таких важливих у синергетиці понять, як дисипативність, 

нелінійність самоорганізованої системи та здатність її складників моделювати 

одна одну та оточення всієї системи.  

 Перелічені вище методологічні засади дають можливість створити 

достатньо універсальну інформаційно-синергетичну модель детективної 

розповіді, у якій відображено структуру розповіді, рух сюжету з точки зору 

синергетичних уявлень.  

Синергетичні витоки композиції детективної розповіді в нашій роботі, 

услід за Л. С. Піхтовніковою [181, c. 103–109], ми знаходимо у протиріччях 

рівнів композиції, які розв’язуються завдяки універсальним здатностям 

маркерів, що наявні в тексті розповіді й обслуговують кожен рівень композиції. 

Таблична схема композиції детективної розповіді описує зміст її рівнів і 

враховує синергетичний аспект її самоорганізації. Загалом можна стверджувати 
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прагнення досягти в роботі органічного синтезу синергетичних і традиційних 

лінгвістичних методик дослідження обраної теми.  

 

Висновки до розділу 1 

Дослідження детективної розповіді у вітчизняній та зарубіжній  філології 

переважно виконувалися в літературознавчому аспекті. Вивчалися природа і 

сутність розповіді, історія та тенденції розвитку цього жанру; проводилися 

історико-літературні дослідження. Детективна розповідь переважно 

розглядалась як складник детективного жанру взагалі. Існує також низка 

вітчизняних і зарубіжних досліджень детективного жанру з боку його 

комунікативно-прагматичної та мовленнєвої реалізації.    

Проведений аналіз свідчить про те, що лінгвостилістичні дослідження 

детективної розповіді проводилися здебільшого фрагментарно, отже, виявлення 

прагмастилістичних характеристик англомовної детективної розповіді є 

актуальним для нашого дослідження, зокрема дослідження окремих виявів 

детективного жанру (детективної розповіді) як складної системи художніх 

образів, типових концептів, що виникають у тексті з сюжетних ліній, 

авторських ідей, опису поведінки персонажів і мають специфічну для детективу 

мовленнєву реалізацію. Виникнення образів і концептів є динамічним процесом 

з ознаками самоорганізації, що є предметом вивчення окремої науки – 

лінгвосинергетики.  

У руслі лінгвосинергетичних досліджень вивчення синергетичних 

процесів у створенні детективної розповіді є новим напрямком. Детективна 

розповідь розглядається як складна система з ознаками самоорганізації своєї 

структури, композиції. У дисертації обґрунтовується релевантність 

застосування понять синергетики щодо дослідження становлення та динаміки 

детективної розповіді. Ключові поняття синергетики знаходять своє специфічне 

втілення при вивченні руху сюжету, протиріч композиції розповіді, 

інформаційних процесів моделювання версій слідства.  
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У першому розділі подано попереднє лінгвістичне визначення 

детективної розповіді, виходячи з системних уявлень, розроблених у 

вітчизняній філології на початку ХХІ ст. Детективна розповідь − це малий 

епічний жанр детективної літератури, головними ознаками якого є сюжетно-

композиційна та структурно-смислова єдність організації тексту, що базується 

на наявності вихідної та інтерпретувальної розв’язок; рекурентних центрів на 

лінії сюжету, що сприяють емоційно-психологічній «наративній напрузі». У 

детективній розповіді порушується конфлікт соціального протиріччя, що 

передається такими головними дійовими особами, як жертва, злочинець, 

детектив. Основою конфлікту є зіткнення справедливості з беззаконням. Базові 

концепти детективної розповіді − злочин, таємниця, розслідування, покарання. 

Розкриття злочину здійснюється методом логічного аналізу; читач слідом за 

автором розгадує злочин самостійно, логічно роздумуючи, проявляючи 

дедуктивні здібності. Метамова детективного тексту має свою специфіку, 

зокрема характерну корпоративну та професійну лексику; наділена 

прагматичною силою впливу. Дискурс детективної розповіді базується на 

взаємодії експліцитних та імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. У 

детективній розповіді реалізовуються такі базові функції, як дидактична, 

пізнавальна та розважальна.  

У площині типології жанрів детективу місце детективної розповіді серед 

споріднених типів жанру визначається тим, що вона може відповідати будь-

якій тематиці в межах типології жанру, але має свою специфіку щодо об’єму, 

характеру нарації, динамічності інтриги.   

Для дослідження прагмастилістичного та синергетичного аспектів 

англомовної детективної розповіді застосовано комплексну методику, яка 

поєднує в собі аналіз цілей і функцій розповіді та їх прагматичну реалізацію в 

текстах композиційними та мовностилістичними засобами, а також аналіз 

детективної розповіді в аспекті самоорганізації цього жанру. Розроблена в 

дисертації методика досліджень являє собою органічний синтез синергетичних 

і традиційних лінгвістичних методик.   
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РОЗДІЛ 2. 

КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

АНГЛОМОВНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ РОЗПОВІДІ 

 

2.1. Композиційно-стилістична структура англомовної детективної 

розповіді 

 

У сучасній лінгвістиці вважається аксіомою твердження про те, що текст 

– це основний компонент мовної та розумової діяльності людини, яка постійно 

оточена інформацією, що реалізовується в формі текстів. У цьому розділі 

розвинемо актуальну тему – дослідження тексту на рівні композиції в 

англомовному детективному жанрі. 

Аналіз композиції художнього тексту був і залишається актуальним для 

зарубіжних і вітчизняних учених-філологів різних напрямів дослідження. Існує 

безліч праць представленої тематики таких науковців, як В. В. Виноградов, 

І. Р. Гальперін, Л. С. Піхтовнікова, Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарін, І. В. Арнольд, 

В. А. Кухаренко, М. П. Брандес, Н. А. Брежнєва, Н. М. Глухоєдова, 

Л. І. Горшков, Ю. М. Калініна, С. В. Лєсков, Я. В. Мукатаєва, І. М. Яремчук, 

В. В. Самарина, О. М. Гончарук, А. В. Сухова, Б. Ф. Єгоров, Н. О. Зубець, 

Л. Г. Кайда, І. Д. Суханова та інші [39; 40; 44; 45; 327; 328; 160; 162, с. 167−177; 

16; 12; 13; 14; 108; 30; 31; 32; 51; 56; 85; 113; 123; 124; 267; 266; 269; 198; 53; 54, 

с. 58−62; 214; 213; 79, с. 377−383; 78, с. 325−324; 1, 35−43; 8, с. 3−2; 15; 18, 

с. 22−29; 25; 36; 46, с. 46−60; 50; 52; 66, с. 9−15; 83; 84; 97, с. 408−465; 109, 

с. 3−24; 116, с. 130−157; 125; 126, с. 254−260; 127, с. 134−139; 136; 185, 

с. 116−137; 213; 231, с. 134−147; 250; 22; 28; 122, с. 46−50; 130; 128; 132; 304; 

324; 325; 248, с. 151−153; 247, с. 50−51].  

Попри це проблема композиції не є до кінця висвітленою. Актуальність 

дослідження композиційно-стилістичних особливостей англомовної 

детективної розповіді зумовлена вагомим значенням жанру детективної 
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розповіді для соціуму, необхідністю поглибленого вивчення композиції та 

стилю текстів детективної розповіді. 

У роботах В. В. Виноградова неодноразово порушувалося питання 

вивчення композиції художнього тексту. На думку вченого, існує багато 

методів і способів лінгвістичного аналізу тексту, але порушення проблеми 

композиції як системи динамічного розгортання мовних рядів у мовно-

художній єдності є обов’язковим [39, с. 54]. 

Через композицію художнього тексту динамічно зображується картина 

зовнішнього світу, що розкривається у зміні й чергуванні різних форм і типів 

мовлення, різних стилів, які синтезуються в образі автора та його персонажів. У 

своєрідній мовній структурі образу автора більш яскраво виражається 

стилістична єдність композиційного художнього мовного цілого. Утворюючи у 

своїх чергуваннях основу композиції художнього тексту, різні форми й типи 

мовлення, різні стилі являють собою певні композиційні системи [там само, 

с. 56]. 

Побудовою художнього тексту є композиція. Існує безліч визначень 

цього терміну, оскільки проблема дослідження художнього тексту на рівні 

композиції є актуальною в різних галузях, таких як філологія, стилістика, 

лінгвістика та інші.  

У нашому дослідженні ми наведемо визначення композиції тексту у 

стилістичному її значенні. Услід за О. О. Баженовою композиція тексту – це 

схема організації й структурної упорядкованості цілого тексту, яка відображає 

побудову, співвідношення, розташування частин одна відносно одної, 

членування на смислові елементи, ступінь і характер виразності цих елементів, 

порядок їх викладу і взаємозв’язок між ними [355]. 

У композиції подано не просто опис подій, а перш за все в ній 

розкривається світогляд автора, використаний художній метод, ідейно-

естетичні цілі з урахуванням жанру. Внутрішня організація тексту сприяє 

ефективній її реалізації.  
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Зазвичай до елементів композиції художнього тексту входять експозиція, 

зав’язка, розвиток дій, кульмінація та розв’язка. У вступній частині, як правило, 

закладена психологічна ціль, яку переслідує автор. Тут відображається його 

прагнення заволодіти увагою читача, викликати в нього зацікавленість. 

Необхідним і обов’язковим є встановлення двостороннього зв’язку між 

адресатом і адресантом. Саме тому можуть використовуватися яскраві образи, 

цікаві та інтригуючі повідомлення про які-небудь факти, проблемні питання та 

ін. В основній частині розвивається думка / ідея, що була закладена у вступі. 

Тут максимально розкривається тема, вирішуються поставлені питання/ 

проблеми, повідомляється основна інформація. У розв’язці, як правило, 

підбивається підсумок, формулються висновки, підсумовується сказане [355].     

Композицію художнього тексту ми досліджуємо як лінгвостилістичне 

явище. Такий підхід змінює саме розуміння цього поняття композиції та спосіб 

його аналізу. Композиція англомовної детективної розповіді – це цілісна 

системна структура, що  вміщує компоненти «зміст» і «форма». 

Ми поділяємо точку зору Е. Г. Різель, Л. С. Піхтовнікової про те, що 

композицію текстів англомовної детективної розповіді доцільно розглядати 

одночасно на змістовому, формальному, формально-змістовому, образно-

символічному рівнях [328; 160; 162, с. 167−177; 175, с. 95]. Перші три рівня 

запропоновано Е. Г. Різель: 

1. Зовнішнє членування тексту на архітектонічні одиниці – абзац, розділ, 

строфа, сцена, акт; це є  формальний рівень композиції.  

2. Авторська манера зображення – типові комбінації мовленнєвих форм, що 

утворюють динамічний або статичний опис, авторський коментар, діалог, 

монолог; це є формально-змістовий рівень композиції.  

3. Ідейно-тематична організація тексту – розвиток подій, сюжетні лінії, мотиви, 

опис характеристик об’єктів, опис ідей, емоцій; це є змістовий рівень 

композиції [328].   

Структура композиції за Е. Г. Різель доповнена ще одним рівнем – 

асоціативно-образним чи концептуальним [160, с. 32; 175, с. 95]. Дослідниця 
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вважає, що це  вищий рівень композиції, який вбирає в себе інформацію 

попередніх рівнів, створює коди концепту чи цілісного художнього образу і в 

кінцевому результаті – їх самих. На цій підставі Л. С. Піхтовнікова 

сформулювала визначення композиції, яке ми беремо за основу: композиція 

художнього твору – це система формальних, формально-змістових, змістових 

та образних компонентів, що створюють у своїх взаємозв’язках певні варіанти 

структур, притаманних стилю відповідного літературного жанру, 

індивідуальному стилю [160, с. 34]. Ці структури матеріально реалізуються 

відбором та комбінаціями елементів мови різних рівнів. Композиція як система 

має на меті створення узагальненого художнього образу, що виникає під час 

взаємодії всіх рівнів і компонентів тексту; узагальнений образ складається 

безпосередньо з системи образів.  

У подальших підрозділах розглядається композиція англомовної 

детективної розповіді за наведеними рівнями. 

 

2.2. Композиція англомовної детективної розповіді на формальному і 

змістовому рівнях 

  

На формальному рівні композиція тексту англомовної детективної 

розповіді реалізується через речення, абзаци, окремі смислові блоки. 

Еквівалентом до визначення розповіді як тексту є англійський термін short 

story. Його дефініція звучить так: вигадана наративна коротка історія в 

порівнянні з новелою, як правило, представляє декілька персонажів, досягаючи 

максимального ефекту вражень та зазвичай концентрується більше на створенні 

настрою, ніж самого сюжету [363]. Для детективної розповіді ця дефініція не є 

зовсім релевантною, оскільки в ній приділяється багато уваги саме сюжету 

поряд з описами різного типу, а сюжет формально членується по-іншому, ніж у 

short story.   

 Розгляд численних детективних розповідей приводить нас до висновку, 

що найочевиднішим є їх членування на сцени (акти), які відрізняються між 
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собою місцем і часом подій, але пов’язані спільними персонажами та 

причиново-наслідковим зв’язком. Сцени (акти) в англомовній детективній 

розповіді є найбільш виокремленими, відносно завершеними блоками 

інформації, що дає підставу вважати їх основними одиницями членування 

тексту на формальному рівні композиції детективної розповіді.  

На змістовому рівні розкриваються сюжетні лінії, персонажі та мотиви 

їхніх дій. Сюжет є одним із головних способів утілення змісту тексту, який 

узагальнює думки автора, його ідейно-емоційне осмислення характеру життя, 

через мовне зображення вигаданих персонажів у їх індивідуальній поведінці та 

стосунках [352]. 

Детективна розповідь як жанр є унікальним, вражаючим і неповторним 

наративом. Текст сповнений емоційних сплесків, переживань, загадок, 

заплутаності людських роздумів на фоні конфлікту, протиріччя, 

протиставлення речей, думок. Злочин є обов’язковим елементом у тексті 

детективного жанру. Зазвичай у детективній розповіді зображуються вбивство 

або крадіжка. Вбивство – це злочин, який не може бути скасованим чи 

виправленим, тому  це варте часу й зусиль слідчого/ читача, аби розплутати 

клубок загадок. У детективних наративах завжди присутній обман, який 

виконує важливу роль на всіх етапах слідства, адже він сприяє розвитку подій. 

Суть полягає в тому, кому належить обман. Можна виокремити такі його типи:  

- обман, що водночас сприяє заплутаності й розкриттю справи;  

- обман, що сприяє скоєнню злочину. 

Тексти детективного жанру часто починаються саме з обману. Іншими 

словами зав’язка може подаватися через зображення обману, який сприяє 

розвиткові подій, кульмінації та розв’язці.  

У зав’язці текстів детективного жанру констатується скоєння злочину, 

з’являється слідчий, який рішуче береться за розплутування справи. 

Розвиток дій виражається через зображення картини розслідування 

справи з усіма деталями. Відбувається розумове змагання між читачем і 

слідчим у гонитві за тим, щоб скоріше дізнатися правду.  
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Кульмінація детективної розповіді настає в кінці разом із розв’язкою – 

перед читачем розкривається правда, постає справжній злочинець.   

Для прикладу візьмемо детективну розповідь сучасного англійського 

письменника П. Ловсі “The Perfectionist”. Тут зав’язка представлена через 

обман, що сприяє заплутаності справи. Головний персонаж містер Данкен 

отримує запрошення на вечірку та погоджується на зустріч, де він нікого не 

знає, лише тому, що вирішальну роль зіграв момент фікції, де Данкен був 

заявлений як вельмишановний та почесний гість. Розвиток подій виражається 

через ряд обманів, які мають взаємовплив. Після приїзду на зустріч Данкену 

було запропоновано вступити до клубу кіллерів, якого насправді не існує. 

Товариш містера Данкена пожартував над ним, розігравши вигаданий сценарій 

за допомогою акторів, але про це стане відомо лише в розв’язці. Заявлена 

пропозиція зіграла вирішальну роль у розвитку подій та як момент кульмінації. 

Данкен побоявся за своє життя, тому визнав себе вбивцею в клубі кіллерів, хоча 

за все життя не скривдив жодної живої істоти, але в персонажа виникло почуття 

самоствердження. Його обман, тобто заява про те, що він вбивця, вплинув на 

його рішення в кульмінаційний момент. Данкен убив невинну жінку, яка 

з’явилася в незручний для нього час. Обман спричинив скоєння злочину. 

Розв’язка подається в поєднанні з іще однією кульмінацією в кінці. Після 

вбивства містер Данкен потрапляє до кімнати, де його зустрічає натовп акторів, 

які зіграли ролі учасників клубу кіллерів, та товариш, котрий зізнався в 

організації жарту над головним персонажем. Кульмінацією є те, що жінка, яку 

він убив, є фактом реальності, а не фікцією. 

Аналізуючи текст П. Ловсі “The Perfectionist”, ми помічаємо відсутність 

реального слідчого, який розслідує справу. Насправді автор зобразив події так, 

що читач не помічає, як займає позицію детектива. Тому можна стверджувати, 

що цей персонаж у різних текстах детективного жанру може бути експліцитно 

чи імпліцитно виражений.            

У текстах детективного жанру зазвичай читач  зіштовхується зі слідчим, 

який є розумним і трохи незвичайним. У нього, як правило, є якась звичка, 
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манірність, ексцентричність, зацікавленість, талант − все, що відрізняє його від 

натовпу людей. Прикладом слугує відомий персонаж слідчого: отець Браун із 

детективної розповіді “The secret garden” Г. Честертона. Містер Браун є 

одночасно священиком і талановитим слідчим. Протягом усієї розповіді читач 

відчуває силу розуму містера Брауна, його ексцентричність і унікальність, що 

завжди ведуть його до розкриття заплутаної справи.  

Ми розробили універсальну схему (модель) детективної розповіді (див. 

розд. 4), у якій провідну роль відіграє розвиток сюжету, інтрига, тобто, 

змістовий рівень композиції. Ця модель ураховує також ознаки самоорганізації 

смислу, який презентується в сюжеті. В моделі пояснено, як протиріччя 

сюжетних ліній стають двигуном розвитку сюжету.   

 

2.3. Формально-змістовий рівень композиції англомовної детективної 

розповіді 

 

До формально-змістового рівня належать архітектоніко-мовленнєві й 

композиційно-мовленнєві форми [31, с. 74]. Архітектоніко-мовленнєві форми 

англомовної детективної розповіді виражені монологами та діалогами. 

Основними композиційно-мовленнєвими формами є повідомлення, опис, 

роздум та їх модифікації. Дослідженню саме цих форм  і присвячено розд. 2.   

 

2.3.1. Композиційно-мовленнєві форми англомовної детективної розповіді 

Незважаючи на вивчення функційно-стилістичної та комунікативно-

прагматичної специфіки тексту, його композиційно-мовленнєва організація 

була й залишається є перспективним полем дослідження багатьох науковців 

[31; 160; 162, с. 167−177; 80; 78, с. 325−324; 268, с. 80−84; 266; 217, с. 118−122; 

215; 218, с. 296−299; 10, с. 161−166; 7; 57, с. 21−24; 59; 102; 107, с. 91−94; 111, 

с. 110−114; 131, с. 118−124; 133; 199; 204, 223−225; 252; 259, с. 150−154; 263; 

103, с. 158−163; 111, с. 110−114; 246, с. 102−104; 26; 27; 196; 297]. 
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Художній текст являє собою складну за організацією систему. З одного 

боку − це система засобів загальнонаціональної мови, з іншого – в тексті 

виникає власна кодова система, яку адресат (читач) повинен «дешифрувати», 

щоб зрозуміти текст. Досліджуючи художній наратив, необхідно враховувати 

той факт, що текст за своїм функційним стилем є цілісною одиницею, що має 

власні диференційні й інтегральні ознаки, певні засоби та способи актуалізації 

одиниць різних рівнів, що складають структуру тексту, його композицію. 

Композицію літературно-художньої форми розуміють як поєднання 

частин в одне ціле. Залежно від того, про який рівень художньої форми йде 

мова, розрізняють аспекти композиції. Одним із таких аспектів є зміна в потоці 

мовлення таких її форм, як повідомлення, опис, роздум. В. М. Андрєєв здійснив 

дослідження та аналіз композиційно-мовленнєвої форми (КМФ) «роздум». У 

межах теорії КМФ науковець виокремив типологію всіх текстових фрагментів, 

що репрезентують «роздум» у художньому тексті, а також розглянув роль 

роздуму в процесі написання тексту та виділив засоби зчеплення роздумів в 

тематичні блоки в середині тексту [7]. 

Композиційно-мовленнєві структури демонструють значний різновид, 

який здійснюється на фоні мовних, структурних, структурних інновацій та 

свідчать про складність і багатогранність внутрішніх та зовнішніх процесів, що 

активно впливають на мовну, комунікативну і стилістичну організацію 

художнього дискурсу. На матеріалі російської прози ХХІ століття досліджено 

композиційно-мовленнєву структуру сучасного російського художнього 

дискурсу, способи її організації та взаємодії. Традиційні композиційно-

мовленнєві структури зазнають суттєвих змін, що супроводжуються 

кількісними (стосовно об’єму), якісними (стосовно мови), структурними 

(стосовно комунікативно-функційних характеристик) трансформаціями [10, 

с. 161−166]. 

Існує низка праць, присвячених аналізу структури художнього тексту з 

виокремленням і характеристикою різної типології композиційно-мовленнєвих 

форм тексту [160; 162, с. 167−177; 199; 263; 297], наприклад, англомовної 
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новели [215; 218, с. 296−299], німецькомовної притчі [266, с. 88−98], короткої 

розповіді (на матеріалі американської прози ХІХ−ХХ ст.) [252]; аналізу 

німецьких текстів залізничної тематики [204, с. 223−225]; аналізу особливостей 

змісту археологічної наукової статті, що впливають на вибір композиційно-

мовленнєвих форм та їх співвідношення [57, с. 21−24]; вивченню 

композиційно-мовленнєвих форм, у яких може виступати непряма мова в 

французькій пресі, в інформаційно-аналітичному жанрі, що представлений 

такими типами статей, як репортаж, портрет відомого діяча та журналістське 

розслідування [107, с. 91−94]; дослідженню різновидів композиційно-

мовленнєвих форм «опис» [111, с. 110−114]; вивченню композиційно-

мовленнєвих форм в синтаксичному просторі поетичного тексту [131, 

с. 118−124]; проблемі роздуму в композиційно-мовленнєвій структурі 

наукового й художніх текстів [133]; дослідженню композиційно-мовленнєвих 

форм повідомлення як складника частини метасеміотичного простору 

нарративного художнього тексту (на матеріалі німецької мови) [259, 

с. 150−154]. 

Вивчено й описано феномен членування художнього тексту як його 

конструктивна особливість. Також аналізувалися об’єктивні структурно-

семантичні закономірності формування й кореляції в художньому тексті 

композиційно-мовленнєвих форм повідомлення, опис, роздум, які ґрунтуються 

на розумінні того, що взаємодію композиційно-мовленнєвих форм утворює сам 

текст як завершений показник стильової, творчої манери адресанта, 

наближення до авторського бачення світу, у відповідь на основі асоціацій 

виникають емоції читача [59]. 

О. Н. Краснова подала комплексний лінгвістичний опис автореферату 

дисертації як наукового документу, охарактеризувавши властивості, що 

обумовлюють його композиційно-мовленнєві особливості й динаміку 

формування формуляру документу. Було виявлено загальні (комунікативна, 

інформативна, соціокультурна) та спеціальні (процедурна, сигнальна, 

ознайомлювана, індикативна) функції, які він виконує; встановлена залежність 
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мовної реалізації жанрових елементів від функцій автореферату дисертації; на 

основі аналізу семантичних особливостей лексики та її комбінаторики 

визначена семантико-смислова домінанта тексту автореферату дисертації, що 

детермінує відбір, сполучуваність і вживання мовних одиниць, які належать 

науковому й офіційно-діловому стилям мови; показано вплив уніфікованих 

факторів, що властиві документній комунікації, на зміну складу мовних засобів 

[102]. 

Беручи до уваги вище наведений аналіз наукових праць, присвячених 

композиційно-мовленнєвим формам, звернемося до пояснення значення цього 

терміну. 

Композиційно-мовленнєві форми (КМФ) – це ускладнені функційні 

текстові та мовленнєві об’єднання, що структурують думку, упорядковують її 

розвиток і надають їй цілісності та завершеності. М. П. Брандес виокремила 

такі основні типи композиційно-мовленнєвих форм у поєднанні зі зв’язками в 

середині тексту: повідомлення (зв’язок у рамках часу), опис (зв’язок у межах 

простору), роздум (зв’язок логічного розвитку) [31, с. 74, 77]. Е. Різель і 

Е. Шендельс подають наступну типологію: «повідомлення», «розповідь», 

«статичний опис», «динамічний опис», «роздум» [326, с. 269−271]. 

КМФ «повідомлення» − це основна форма інформаційного змісту, що 

зображує ряд подій у певній послідовності та зміни стану предмету в межах 

часу. Тип КМФ «повідомлення» за характером предметно-смислового змісту 

співвідноситься з процесом, дією, подією, тому має такі різновиди, як 

«повідомлення про подію», «повідомлення про переживання», «повідомлення 

про стан і настрій», «коротке інформаційне повідомлення» [31, с. 79].  

В англомовній детективній розповіді, що досліджується нами, 

здійснюється повідомлення про скоєння злочину, місце злочину, про те, хто є 

жертва, учасники розслідування, підозрювані, емоційний стан постраждалого / 

жертви, злочинця, слідчого, свідків. 
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КМФ «опис» − це співіснування предметів та їхніх ознак, разом із тим 

опис слугує для передавання стану дійсності. Є різновиди опису: статичний і 

динамічний [там само, с. 83].  

Обидва типи опису однаково присутні в текстах англомовної детективної 

розповіді. Перед читачем постає опис зовнішності персонажів, їхнього 

характеру, місця злочину, певної місцевості (статичний опис) та паралельно – 

опис, в основі якого − рух, переміщення, вчинки, дії персонажів, їхні 

переживання, емоційний стан (динамічний опис).  

КМФ «роздум» − це унікальний спосіб комунікації змісту, в основі якого 

лежить каузальна послідовність думок людини відносно певної проблеми. 

Виклад змісту відбувається завдяки роздумам, що мають коментувально-

аргументований характер, присутні елементи аналізу та синтезу й 

доповнюється КМФ «повідомлення» й «опис» [там само, с. 90]. 

Як функційний компонент інвентивності, тобто логічний умовивід, існує 

пряма й непряма каузальність [там само, с. 90]. В англомовній детективній 

розповіді домінантою виступає непряма каузальність, що характеризується 

встановленням зв’язку між думками, які створюють коментований та 

аргументований характер розвитку мислення у процесі комунікації змісту.  

М. П. Брандес виокремлює два типи роздумів: дедуктивний та 

індуктивний [там само, с. 91]. Англомовна детективна розповідь 

характеризується дедуктивним (роздуми слідчого, що базуються на загальних 

професійних знаннях, які ведуть до розкриття конкретної справи та отримання 

ситуативних, мінімальних знань / інформації) та індуктивним (роздуми 

слідчого-непрофесіонала, які базуються на звичайній людській логіці, 

уважності, що сприяють розкриттю справи та збагаченню знань, виходячи на 

рівень професіонального слідчого) типами роздумів. Роздуми в текстах 

детективного жанру передаються у формі монологів персонажів та автора. 

У художньому тексті під час аналізу виокремлюють в роздумах тезу, 

експліцитну та резюмовану ланки [там само, с. 91−92]. Усі три типи ланок 

наявні в досліджуваних текстах. Отже, інформація подається в недостатньому 
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обсязі, виникає багато запитань, що сприяє розвиткові подій під час розкриття 

злочину (тезова ланка); реалізовуються різного напрямку прагматичні дії, тобто 

аргументовані / неаргументовані коментарі, пояснення, обґрунтування чи 

спростування доказів, розкриття справи (експліцитна ланка); підбиваються 

підсумки на основі тандему мовлення й роздумів (резюмована ланка). 

Класифікуючи композиційно-мовленнєві форми англомовної детективної 

розповіді, ми беремо за основу підхід, який комплексно відображає 

представлену типологію КМФ М. П. Брандес, Е. Різель та Е. Шендельс. 

Наведемо приклади КМФ англомовної детективної розповіді: 

1. КМФ «коротке інформаційне повідомлення» відображається в уривках 

таких детективних текстів, як “The Perfectionist” П. Ловсей, “Do you 

believe in ghosts?” Г. Кітінг: 

“Excellent. I’m sure if I ask you to be ready at 6:30, that as a proven 

perfectionist, you will be-to the minute. In case you were wondering, it’s a dinner 

jacket and black tie affair. I’ll come for you myself. The drive takes nearly an hour at 

that time of day, I’m afraid. And it’s Dr. Hopkins actually, but please call me 

David”[382]. 

У цьому прикладі КМФ «коротке інформаційне повідомлення» виражене 

через припущення Девіда, завдяки граматичній одиниці if, про неминуче 

рішення головного персонажа бути на званій вечірці, оскільки той, вихваляючи 

його, назвав перфекціоністом. Читачеві стає відомим час зустрічі, тривалість 

поїздки й те, що Девід забере званого гостя особисто. 

“Well then,” Bob said, “I see I’m going to have a pretty skeptical audience. 

But nevertheless I’m going to do the traditional Christmas Eve thing, at least as it 

used to be, and tell a ghost story-or a ghost story of a sort, I suppose. It’s one which 

Adam told me, though I’ll use my own words tonight. And it happened in this very 

house where, as you probably know, Adam’s family has lived for-I don’t know-

generations, certainly, in good times and in bad”[380]. 

Ця КМФ постає перед читачем завдяки повтору граматичної конструкції 

I’m going to та дієслову у майбутньому часі I’ll use (доводиться коротке 
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інформаційне повідомлення про наявність скептичної публіки та намір Боба, 

головного персонажа, занурити слухачів в атмосферу передріздвяного свята й 

розповісти історію про привидів чи подібних їм); використанню дієслів 

минулого часу It happened, Adam’s family has lived. Відбувається констатація 

повідомлення про місце, тобто дім Адама, де кілька поколінь його родини жили 

в радості і в горі та де відбулася подія, про яку Боб збирається розповісти.     

2. КМФ «повідомлення про переживання» наявна в детективній розповіді 

“Do you believe in ghosts?” Г. Кітінг:   

“Of course not,” Lady Mortmain quickly added. “You are not truly worried, 

are you, my dear?” 

“No, no. Why should I be worried? Nobody nowadays believes in ghosts. Tell 

me, tell me the truth, each one of you. Do you believe in ghosts?” 

Then, one by one, each of the others solemnly assured Julia, at greater or 

lesser length, that of course they did not believe in ghosts [380]. 

Читач відчуває переживання дійових осіб через заперечні слова та частки 

(no, not, nobody) відносно емоційного стану героїні, Джулії, яка має страх перед 

привидами. Причиною тривоги є розказана історія про те, що вони є в домі, де 

персонажі гостюють. Гості публічно показують свої переживання та підтримку, 

що виражено через запитання Do you believe in ghosts? та заперечну відповідь of 

course they did not believe in ghosts. 

Переживання однієї із гостей, леді Мортмейн, є особистими. 

Застосовуючи твердження, що експліцитно виражають тривогу відносно 

Джулії, насправді мають імпліцитне значення, тобто леді Мортмейн боїться 

привидів, тому що вірить у них, але боячись публічного висміювання, приховує 

цей факт. Покликаючись на погане здоров’я Джулії, будь-які стреси їй 

категорично заборонені, тому леді Мортмейн, роблячи їй нібито ласку, не 

сприймаючи її відмовок, умовила Джулію спати разом на великому ліжку:       

“Not asleep, my dear?” she said. “I feared as much. To lie alone in that bed 

on this night of all nights is really too trying for the nerves. However, I find my own 

bed is quite large enough for two, and I insist on you coming to share it with me. 
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Your husband told me only the other day that your heart was not quite what the 

medical men would like it to be. Any sudden apparition, be it a ghost or even just a 

bat in the chimney, might quite well bring on a faint. Or something even more grave” 

[380]. 

3. КМФ «повідомлення про подію» функціює в тексті “The Perfectionist” 

П. Ловсей, “Cheating wife” Т. Пачеко: 

The most perfect club in the world has the good sense to invite Mr. Duncan 

Driffield a proven perfectionist to be an honoured guest at its biannual dinner 

Friday, January 31st, 7:30 for 8pm Contact will be made later [382]. 

Головний персонаж, містер Дункан, отримав листівку, яка є запрошенням 

його як почесного гостя на вечірку, що відбудеться в п’ятницю, 31 січня. У 

картці зазначається, що з ним ще зв’яжуться. У представленій КМФ ідеться про 

організацію святкового, урочистого заходу, зазначено точну дату, день та час 

зустрічі:  

He knew he couldn’t give this client a true report. Still, he had to make a 

report. 

He decided to give his operative Scott Palmer the job and to stay away from 

Christine Ann during the two weeks of the investigation. He would tell her about her 

husband’s suspicions later, after he had delivered the report. They would have a 

good laugh then [385]. 

Головний персонаж, Маркус Осборн, повідомляє читачеві про свої наміри 

та події, що їх супроводжуватимуть. Він є успішним слідчим у своєму 

приватному детективному агентстві. КМФ інформує нас про те, що Маркус не 

може надати клієнтові, Гарольду Джонсу, правдиву інформацію щодо 

потенційної зради дружини, оскільки сам має любовні стосунки з нею, але 

професія змушує його взятися за цю справу та вкінці відзвітувати. Осборн 

вирішив передати справу для розслідування своєму підопічному, Скоту 

Палмеру, та поки що не зустрічатися зі своєю коханою, Крістін Ен. Він 

розповість їй про підозру в зраді після того, як надасть Гарольду звіт про 

відсутність доказів та разом з нею ще сміятимуться над усім цим. 
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4. КМФ «повідомлення про стан і настрій» постає як приклад у 

детективному тексті “Cheating wife” Т. Пачеко, “Blood lines” 

Д. Палумбо:  

Two weeks later, Scott Palmer, twenty-one, eager, and in love with his job, 

came into Osborne’s office. “I’ve finished the Jones investigation. I’ll have the report 

on your desk first thing tomorrow morning” [385]. 

Представлена КМФ розкриває стан речей і настрій персонажа, Скота 

Палмера. Йому двадцять один рік. Він  любить свою професію та із запалом 

береться за роботу. Скот Палмер повідомив своєму босові про те, що 

розслідування завершено, завтра вранці він подасть звіт. 

Carlos shook his head. Such a place. He was glad the old man’s ill health 

forced him to spend so much time in his bed. Ever since the other day on the 

verandah, their contact had been reduced to curt exchanges of information, orders 

given and received. 

Not that it had been exactly warm and familiar before that. Five years of near-

slavish service, five years of the crazy old gringo’s insults and threats. Five long 

years, and now… 

“Idiot, he thought bitterly. Even now the village Indian boy, frightened by the 

white man’s patriarchal wealth” [386]. 

У цьому прикладі показується емоційний стан персонажа, Карлоса. Він 

перебуває у відчаї, тому що п’ять років служби своєму хазяїнові увінчалися 

душевним болем, страхом, постійними образами. Карлос, як слуга, виконував 

різного роду накази. Персонаж гірко зізнається собі в тому, що він ідіот, який 

досі як маленький хлопчик боїться білого чоловіка, свого хазяїна.  

Наступний уривок, що взятий із тексту детективної розповіді “Uncle 

Auguste” А. Ендрю є «статичним описом картини»: 

The old portrait was somehow a little out of place in the neat, modern living 

room with its teak shelf units, television set, audio stack, and Lladro figurines. The 

picture measured twenty inches by eighteen inches but seemed larger in its heavy gilt 
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frame. It was a full-face portrait of a young man, done in dark oils. In the bottom 

right-hand corner was the faint signature, “Auguste” [366]. 

Перед читачем постає «статичний опис картини» та паралельно опис 

місця її знаходження. Картина є недоречною, зайвою в сучасній гостьовій 

кімнаті, яка зображена за допомогою таких іменників, як modern living room, 

teak shelf units, television set, audio stack, and Lladro figurines. Також подається 

детальний опис самої картини, яка дуже велика (twenty inches by eighteen 

inches), з позолоченою масивною рамою (heavy gilt frame) та з авторським 

підписом внизу полотна, що ледве помітний (In the bottom right-hand corner was 

the faint signature, “Auguste”). Існує опис зображеного на картині − обличчя 

молодого чоловіка (a full-face portrait of a young man) та уточнюється 

використання масляних фарб (done in dark oils). Слід зауважити про 

використання прикметників (old, neat, modern, larger, heavy, gilt, a full-face, 

young, dark, faint), числівників (twenty, eighteen) у наведеному уривку для 

вираженого «статичного опису картини та місця її знаходження». 

Характеристику «статичного опису» можна продовжити на уривку з 

детективної розповіді “The great man” Дж. Дорра: 

“You know the story of Charlotte Corday?” 

“I nodded. I knew, at least, who she had been. “The one who killed Marat?” 

The old man nodded. “The murderess of Jean-Paul Marat, yes. I was there 

when she was executed on 17 July, 1793, only just old enough at the time to be one of 

the soldiers who stood guard below la machine fatale. A very young man, you see, 

not as I am now.” He shook his head ruefully. He’d moved his left arm and I saw, for 

the first time, that his coat-sleeve hung empty from a point just below the elbow” 

[377]. 

Між двома персонажами ведеться діалог, у якому згадується Шарлота 

Кордей. Констатується вбивство Дж. П. Марата, що було вчинене нею. 

Використовується слово execute, яке характеризує спосіб її покарання, а саме 

смертельна кара, також опис доповнюється згадкою про дату (on 17 July, 1793) 

її здійснення. Одного зі співбесідників автор називає стариганом (the old man), 
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даючи опис його зовнішності. Той із жалем та болем в серці (shook his head 

ruefully) згадує період, коли він був молодим (a very young man) солдатом, який 

мусив виконувати накази беззаперечно, стоячи біля установки (stood guard 

below la machine fatale), де відсікали людям голови. «Статичний опис 

зовнішнього виду старигана» завершується зображенням відсутності його лівої 

руки до самого ліктя (He’d moved his left arm and I saw, for the first time, that his 

coat-sleeve hung empty from a point just below the elbow). 

Наступним прикладом слугує детективна розповідь “The unlucky theatre” 

Е. О’Доннелля, де ми виокремлюємо «статичний опис нещасливого театру»: 

 For many years there was a theatre in London which was regarded as unlucky 

because for a very long time no place produced in it was a success. It was called The 

Mohawk, and it had changed its name many times. Originally, at the beginning of the 

last century, it was called The Cascade. Later, it was known in turn as The Black 

Hawk, The Beehive, The White Vane and a great many other names, but none of them 

brought it any good luck. Moreover, people believed that it was visited by ghosts, and 

this gave it an even worse reputation [384, с. 51]. 

Перед читачем постає опис покинутого театру. Він знаходиться в 

Лондоні. Багато разів змінювалася його назва, та все одно успіх і щастя не 

заглянули до стін театру. Більш того, ходили слухи серед людей, що там 

блукають привиди, а це ще жахливіше впливало на його репутацію. 

«Статичний опис» доповнюється наступними уривками з цього тексту: 

While he was drinking, he had the feeling that someone was watching him. He 

looked around him and got such a fright that he almost dropped his cup. 

At the edge of the stage was a tall, graceful woman with dark hair and eyes. 

She was beautiful, but the paleness of her face was striking and decidedly ghostly. 

She was looking anxiously around the theatre, and when she seemed satisfied that 

there was no cause for anxiety, she slipped silently across the stage and out of sights. 

Now that he had seen two ghosts, Fernaghan thought that he had had enough 

shocks and that he had better leave The Mohawk, because he certainly did not want 
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to meet a third ghost. But as he did not like to leave anything that he had promised 

himself to do, he stayed on [384, с. 52−53]. 

Головний персонаж Фернаган був шокований, побачивши привид. Перед 

ним на  сцені стояла висока, витончена жінка, з гарними очима і темним 

волоссям. Вона була вродливою, але її бліде обличчя дуже лякало й говорило 

про те, що вона привид. Цей фантом-жінка стривожено кинула погляд на зал 

театру, а коли стало зрозуміло, що хвилюватися нічого, шмигнула геть зі сцени 

і щезла. Після цього у Фернагана з’явилася думка покинути це місце, оскільки 

втретє зустріти привид йому аж ніяк не хотілося. Та всупереч цьому Фернаган 

залишився, бо звик доводити до кінця все, за що береться.     

У детективній розповіді “Wisteria lodge” Х. Кітінга ми виокремлюємо 

«динамічний опис»: 

“Yes,” she said. “The truth. You see, I saw what you were doing when you 

fumbled about retrieving that rock bun from the floor in the drawing room. I suppose 

my letting it slip from the pile looked like a chance you felt you had to snatch at.” 

“What-What the devil do you mean?” 

She sighed. “You must have thought I was nothing but a silly, ignorant country 

dweller,” she said. “But perhaps you have forgotten that one of my duties here was to 

read the newspaper to my late employer. You see, she and I both knew as much about 

the notorious Dr. Lamson as you do yourself. How all it was necessary for that evil 

man to do, in order to remove the youth who stood between himself and that 

inheritance, was to just put a few grains of poison-a poison he could easily obtain as 

a medical man-into a raisin in a cake. Then it was simply a question of making sure 

the boy ate that particular cake rather than another [381].  

У цьому уривку служниця старої заможної жінки звинувачує лікаря у 

смерті її господині. Вона в деталях розказала, як саме було вчинено злочин. 

Коли гора печива посунулася й воно попадало додолу, лікар, допомагаючи 

підняти випічку, встромив в один із кексів отруту. Саме це стало причиною 

смерті старої. Свої аргументи служниця захистила тим, що вона є досить 
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обізнаною, оскільки часто читала газети для своєї господині, де описувалися 

подібні ситуації.     

«Динамічний опис» було виявлено нами в тексті детективного жанру 

“The great man” Дж. Дорра: 

“Yes,” I said, finding myself fascinated by what he was saying, despite what I 

felt was my better judgment. I called to the serveuse to bring us a bottle as I bade the 

old man go on. 

“One of the assistants to the executioner Charles-Henri Sanson, was a 

carpenter named Le Gros (who was at the time, of Marat’s faction). After the blade 

fell it falls with a double crash, you know, the second being the sound of it bouncing 

back up from the hole the neck had been thrust through it was he who held Corday’s 

head up, gripping her hair in the fingers of his left hand, for everyone in the crowd to 

see. But still not content, his anger was so great, he opened the fingers of his other 

hand and slapped her in the face. Hard, with a ‘crack’! 

“And everyone saw it. Even I saw it. The blood rushed to the cheek to both of 

her cheeks, Monsieur turning them crimson even as her features twisted into a scowl, 

such was the indignity she was still able to feel at such treatment! And, as for Le 

Gros, he was punished for this, for showing disrespect for the dead no matter how or 

why she came to be that way. But do you know what he said in his defense? That she 

had not been dead. That death does not come so soon. That even certain doctors have 

claimed it, among them the learned Pierre Gautier, as early as 1767 before the 

guillotine’s time. That a head might live on, maintaining consciousness for as long as 

fifteen more seconds, provided blood still flows through the brain” [377]. 

Між двома співбесідниками виникає дуже цікава розмова навіть 

неочікувано для одного із них (“Yes,” I said, finding myself fascinated by what he 

was saying), яка переходить у розповідь про страту, що є «динамічним описом 

картини смертної кари». Перед читачем детально зображується безжалісний, 

сповнений злістю кат, який узявши лівою рукою щойно відрубану голову 

ув’язненої, публічно давав ляпаси по її обличчю (“One of the assistants to the 

executioner Charles-Henri Sanson, was a carpenter named Le Gros (who was at the 
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time, of Marat’s faction). After the blade fell it falls with a double crash, you know, 

the second being the sound of it bouncing back up from the hole the neck had been 

thrust through it was he who held Corday’s head up, gripping her hair in the fingers 

of his left hand, for everyone in the crowd to see. But still not content, his anger was 

so great, he opened the fingers of his other hand and slapped her in the face. Hard, 

with a ‘crack’!). Натовп людей, що зібрався, спостерігав, як темно-червона / 

малинова кров хлинула до її щік, вираз обличчя страченої набув сердитого, 

похмурого вигляду, що демонстрував ненависть, презирство через таке 

ставлення до неї (And everyone saw it. Even I saw it. The blood rushed to the cheek 

to both of her cheeks, Monsieur turning them crimson even as her features twisted 

into a scowl, such was the indignity she was still able to feel at such treatment!). Кат 

Грос для виправдання сказав, що вона не було мертвою, оскільки смерть так 

швидко не наступає. Деякі лікарі підтверджують той факт, що після страти 

перші п’ятнадцять секунд, поки кров ще циркулює в мозку, зберігається 

активність свідомості (That a head might live on, maintaining consciousness for as 

long as fifteen more seconds, provided blood still flows through the brain). 

У тексті “Second fiddle” Е. Марстона подається «динамічний опис 

здійснення злочину» (див. у додатку 2, приклад № 1). У представленому уривку 

зображується спроба вчинення злочину. Головний персонаж на ім’я Джеремі, 

зіштовхнув з корабля, який ішов Босфором, свою конкурентку по роботі 

Констанс Холідей, щоб та втопилася. Після цього зловмисного діяння у нього 

не прокинулися навіть докори сумління. Джеремі почав бачити перед собою 

картинки, як весь колектив радіє, що Констанс назавжди залишила їхній штат, 

адже вона була дуже неприємною людиною. Тепер він займе перше місце 

скрипаля. Головним залишається той факт, що Джеремі «вийде сухим із води». 

Але події почали розвиватися по-іншому. Борсаючись немічно у воді, Констанс 

благала у Джеремі допомоги, аби той її врятував. Замість того, щоб втішитися 

тим, що вона потопає, Джеремі неочікувано для себе, керуючись імпульсом 

галантності, стрибнув у воду, щоб її рятувати. Йому це вдалося. Коли жінку 

приводили до  тями, він себе проклинав, як тільки можна було, оскільки 
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розумів, що Констанс укаже на нього як на того, хто намагався її вбити. Коли 

жертва злочину, виплюнувши воду з рота, відкрила очі й подивилася на 

Джеремі, то з її вуст прозвучали слова «ти − мій герой», у яких передавалася 

безмежна вдячність. 

«Динамічний опис публіки та сцени вбивства» виокремлюється нами в 

детективному тексті “The unlucky theatre” О’Доннелля:  

The musicians below the stage were playing an old tune which had once been 

popular no doubt, but which was now forgotten. They broke off suddenly as the 

curtain rose. The scene was a wood where two men were about to have a sword fight. 

One man was tall with fair hair and a beard; the other was dark and had no beard. 

At a signal from a third man they began to fight. 

There was an immediate silence in the theatre, which was broken only by the 

sharp noises of the fight. Fernaghan looked up at the lady in the box, whose beauty 

held his attention. She was watching every sword stroke of the fighters with the 

greatest anxiety and excitement. 

Suddenly the fair man’s sword flashed forward and struck the dark man in the 

chest. He gave a long cry, took a few unsteady steps and fell. There was a terrible cry 

from a girl who had been watching from behind a stage tree, and a joyful shout from 

the lady in the box, who applauded Victoriously. 

The curtain dropped. In a few moments it rose again, and Fernaghan was 

shocked to see a row of skeletons in the clothes that they had probably worn in the 

play. The musicians and the audience were all skeletons and as they applauded with 

their bony hands, the actors smiled and bowed and then threw back their heads and 

burst into devilish laughter. The curtain fell, and the theatre was once again in 

darkness [384, с. 53−54]. 

Головний персонаж Фернаган спостерігає за театральною грою. Спочатку 

музиканти, які сиділи під сценою, зіграли стару мелодію, яка колись давно була 

дуже популярною, але зараз уже всіма забута. Раптом, мелодія різко перестала 

звучати, як тільки піднялася завіса. На сцені − пейзаж лісу, де двоє чоловіків 

збиралися битися на шпагах. Один із чоловіків зі світлим волоссям і бородою, а 
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інший − темноволосий і без бороди. За сигналом вони почали дуель. У театрі 

запанувала тиша, було чути лише звуки шпаг. Фернаган дивився на леді, яка 

сиділа в ложі, та чия краса утримувала на собі його увагу. Вона слідкувала за 

кожним рухом шпаг обох супротивників з тривогою та хвилюванням. Раптом 

світловолосий чоловік атакував свого суперника та встромив шпагу в груди. 

Темноволосий чоловік закричав, ще пару хвилин протримався на ногах і впав. 

У цю хвилину за лаштунками пролунав жахливий крик дівчини, одночасно 

леді, яка сиділа в ложі, радісно вигукувала й феєрично аплодувала. Завіса 

опустилася. Коли через декілька хвилин вона знову піднялася, Фернаган був 

шокований, побачивши ряд скелетів, що були одягнуті та грали в п’єсі. 

Музиканти, публіка, будучи скелетами, аплодували своїми кістками. Актори 

посміхалися й кланялися, а після цього відкинули назад свої голови та 

вибухнули диявольським сміхом. Завіса опустилася, у театрі знову стало темно.                  

У тексті “The insoluble problem” Г. К. Честертона ми виокремили 

індуктивний тип роздумів. Головними персонажами виступають отець Браун, 

який одночасно є священиком і слідчим-непрофесіоналом / любителем, та його 

помічник Фламбо. Їх викликали, щоб розплутати вбивство старої немічної 

людини: 

“Are you Father Brown?” and then almost in the same breath; “who is this 

man?” 

“This gentleman’s name is Flambeau,” said Father Brown in a tranquil 

manner, “and what can I do for you?” 

“Come into the inn,” she said, with extraordinary abruptness even under the 

circumstances. 

“There’s been a murder done” [371]. 

Незважаючи на те, що отець Браун є лише аматором у справі слідства, 

його дуже цінують і поважають за здатність розплутати будь-яку справу, 

виходячи на рівень професіонального слідчого завдяки силі його розуму, логіці 

та міркуванням: 

“Have you sent for a doctor or the police?” asked Flambeau. 



 

 

 

83 

 

“Yes,” replied Dr Flood, ‘we rang up after making the dreadful discovery; but 

they can hardly be here for some hours. This roadhouse stands so very remote. It is 

only used by people going to Casterbury or even beyond. So we thought we might ask 

for your valuable assistance until –“ 

“If we are to be of any assistance,” said Father Brown, interrupting in too 

abstracted a manner to seem uncivil, “I should say we had better go and look at the 

circumstances at once“[371]. 

У представленому діалозі читачеві стає зрозуміло, що отець Браун та 

Фламбо ставляться до своєї роботи дуже серйозно й з усією відповідальністю. 

Не гаючи часу, вони беруться за розслідування вбивства. Варто зазначити, що 

уточнення Фламбо про те, чи була викликана поліція показує їхню повагу до 

органів влади.  

Неочікувано для читача та навіть для Фламбо отець Браун розплутав 

справу, в якій, як стало відомо, самого вбивства не було. Справа здавалася дуже 

заплутаною і невирішуваною. Наратив насичений деталями, які помічав та 

якими зумів скористатися лише отець Браун. Після того, як слідчі-

непрофесіонали залишили маєток та убезпечили себе, отець Браун розказав 

Фламбо всю правду про злочин (див. у додатку 2, приклад № 2). 

Він розкриває головну й вразливу причину здійснення злочину – це 

сильне кохання жінки до свого чоловіка, яка згодилася допомогти у здійсненні 

такого варварського вчинку, як понівечення тіла вже померлого старигана за 

допомогою меча. Зважаючи на цей факт, вбивство не може бути викритим, 

оскільки самого вбивства не було. Далі діалог між персонажами розгортається 

так, що отець Браун розкриває ім’я злочинця, деталізує й конкретизує причину 

здійснення злочину та наводить докази, які він помітив під час слідства, що 

допомогло йому розплутати справу (див. у додатку 2, приклад № 3). 

Здійснений вище аналіз приводить до висновків, що КМФ у текстах 

детективної розповіді виконують низку комунікативно-прагматичних функцій. 

Поряд із архітектоніко-мовленнєвими формами (АМФ) вони є провідниками 

щодо втілення художнього стилю в його специфіці детективного жанру. 
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Предметний рівень розповіді відображають переважно КМФ «повідомлення», 

«опис», «розповідь», прагматику експресії виражають такі КМФ, як «роздум», 

«розповідь». Аксіологічний рівень художнього жанру детективної розповіді 

відображено суб’єктивно в КМФ «розповідь», «роздум», у яких суб’єкт 

переносить свій стан на дійсність; а також уможливлюється об’єктивна оцінка, 

за умови впливу дійсності на суб’єкта, який оцінює. Об’єктивність 

відображають переважно такі КМФ, як «повідомлення» та «опис».  

Зазначимо також, що за допомогою КМФ і АМФ у текстах розповіді 

відбувається уособлення персонажів через їх характерне мовлення у цих 

формах та через соціальну обумовленість їхнього мовлення. Загалом слід 

сказати, що КМФ і АМФ формують художній стиль обраного жанру та 

ідіостиль окремих авторів.  

 

2.3.2. Архітектоніко-мовленнєві форми англомовної детективної розповіді: 

опозиційний / неопозиційний діалог і монолог 

Дослідження поняття «опозиція» в лінгвістиці реалізовується у вигляді 

питань про систему опозицій у розповідях різного жанру [191, с. 174−184; 261, 

с. 113−117; 249, с. 112−115; 41]; про способи передавання мовлення іншої 

людини − опозиційний аналіз [206, с 139−143]; про методологію й методику 

аналізу символічної образності в художньому тексті [135]; про механізми 

розщепленої референції [207]; про нейтралізацію семантичних опозицій у 

поетичному тексті [159, с. 684−689]; викриття смислу художнього тексту через 

систему бінарних опозицій [209, с. 140−145]; конструювання образу чоловіка та 

жінки в мовній свідомості й формуванню гендерної ідентичності за допомогою 

мови [69, с. 126−128]; концептуальну парадигму опозиційної семантики в 

газетному дискурсі російського зарубіжжя [101, с. 199−206] та ін. [270; 272; 

273; 298; 308; 309; 316; 332; 278; 346].  

Перелік опозицій є незліченним. Вона існує в усьому та всюди. Опозиція 

знайома кожному. Оскільки ми досліджуємо тексти детективного жанру, можна 

навести такі приклади, як життя − смерть, добро − зло, правда − брехня, 
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правосуддя − безправність, закон − беззаконня, здоровий глузд − психічні / 

психологічні порушення, в’язниця − свобода, пошук доказів − відсутність дій 

для пошуку доказів, професіональний слідчий / детектив / поліцейський − 

аматор у розв’язані кримінальних справ, обвинувачення − оправдання та т.п.      

Т. І. Краснова розглядає термін «опозиція» узагальнено: це змістовно та 

структурно виражені в мові відношення різниці та протистоянь, що маркують 

характер оцінного в стані справ.  

Поняття «опозиція» існує в трьох вимірах процесу комунікації: як 

соціопсихічна реакція ідеологічного суб’єкта на те, що відбувається в дійсності; 

як ідеологічно спрямована модалізація (інтенціональність), яка додається в 

мовне «тіло» дискурсу; як відповідна інтерпретація дійсності, як структура 

семантико-мовної протилежності (опозиції) [101, с. 199−206]. 

У представленій роботі нами виокремлено архітектоніко-мовленнєву 

форму – опозиційний діалог у текстах англомовної детективної розповіді. 

Частини такого типу діалогу можуть заперечувати одна одну через 

висловлювання комунікантів. Ми уважаємо за доцільне надати критерій 

опозиційості діалогу, що може слугувати орієнтиром  для пошуку в тексті 

опозицій комунікантів. Першочергова роль відводиться контексту розповіді. 

Саме він сприяє розумінню імпліцитного складника незгоди комунікантів, 

схилянню їх до опозиції. 

Жанр детективу за своєю природою є надзвичайно динамічним, зокрема, в 

детективній розповіді завжди спостерігається наявність інтриги, її загострення, 

протистояння слідчих і злочинців, конкуренція версій злочину. Всі такі 

динамічні процеси в текстах розповіді значною мірою відображено в мовленні 

персонажів – монологах та діалогах. Ці дві архітектоніко-мовленнєві форми 

(АМФ) мають принципово різне мовне оформлення [30, с. 88−90]: в 

діалогічному мовленні на предмет мовлення достатньо лише вказати, а в 

монологічному – він називається й отримує детальну характеристику.  

 Монолог є односпрямованою (на адресата) формою спілкування. У 

діалозі його зміст розчленовується між комунікантами й одночасно є спільним 
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предметом розмови. При цьому різні частини змісту можуть доповнювати одна 

одну, повертатися до попередньої думки, роз’яснюючи її. Такий тип діалогу 

називають неопозиційним. В іншому випадку частини діалогу, що 

висловлюються комунікантами, можуть заперечувати одна одну; цей тип 

діалогу називається опозиційним [160, с. 85−99]. 

Монологічні та діалогічні тексти у принципі містять в собі ті ж самі КМФ 

(«повідомлення», «роздум», «опис»), що й інші види висловлень у тексті [30, 

с. 90].   

Для поглибленого розуміння прагматично-комунікативної сутності 

монологу та діалогу вводять поняття теми та реми висловлень [14, с. 198−199; 

359, с. 265, 355]. У тій частині висловлення, яка називається темою, 

позначається предмет розмови, напрямки його обговорення. У ремі 

продовжується обговорення, відбувається деталізація змісту розмови. Як 

правило, монолог містить тему і рему; в діалозі тема і рема можуть 

розподілятися між комунікантами.   

Критерій опозиційності діалогу, якщо він існує, випливає з різного або 

зовсім протилежного тлумачення комунікантами предмету розмови. 

Підґрунтям опозиції думок та оцінок є різниця в цілях учасників спілкування. 

При цьому предмет розмови, указаний в темі, характеризується зворотньо в 

ремі. Наприклад: предмет розмови – злочин, а у співрозмовників-слідчих є 

незгода щодо умов його скоєння та підозрілих. У цьому прикладі опозиція 

викликана не різницею в цілях комунікантів, а в різному баченні ситуації. У 

цьому випадку опозиція ускладнює рему діалога й відображає в ній опозицію 

експліцитно. Інший приклад – абсолютна незгода щодо причетності до злочину 

між слідчим та підозрілим. У такому разі цілі співрозмовників протилежні, а 

рема діалогу може виражати опозицію комунікантів не тільки експліцитно, але 

й імпліцитно – у недомовках, натяках, у прагненні ввести в оману.  

Отже, критерій опозиційності діалогу в детективній розповіді може мати 

такий вигляд.  
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1. В опозиційному діалозі предмет спільної розмови та напрямки його 

обговорення позначаються в темі діалогу, а в ремі деталізація змісту розмови 

призводить до значного ускладнення, розгалуження реми.  

2. Умовами опозиційності діалогу є розбіжності цілей комунікантів і/або їх 

незгода у трактуванні предмету обговорення.  

3. Якщо комуніканти мають спільну ціль розмови, протилежні тлумачення 

предмету розмови відображаються експліцитно, якщо цілі розмови у 

комунікантів протилежні, вони набувають імпліцитного виразу (поряд з 

експліцитним).  

Цілком зрозуміло, що межа між опозиційним і неопозиційним діалогом 

не є абсолютно чіткою. Значну роль тут відіграє контекст розповіді. Саме він 

сприяє розумінню імпліцитного складника незгоди комунікантів, змушеності їх 

опозиції попри взаємному співчуттю, виражає в собі приховану розвідку 

можливості скоїти злочин та ін. Але в будь-якому випадку поданий вище 

критерій опозиційності діалогу може слугувати орієнтиром  для пошуку в 

тексті опозицій комунікантів.  Перейдемо до прикладів різних типів діалогу. 

Приклади текстів діалогу ми наводимо разом з пояснювальним контекстом для 

розуміння імпліцитного виразу прихованих мотивів комунікантів.  

1. Е. Марстона, “Second fiddle”.   

Діалог головного персонажа розповіді Джеремі Бейквелла зі 

співчутливцем флейтистом Кемблом:  

It was Martin Kemble who finally took pity on Jeremy. A talented flautist, 

Kemble was something of a joker, who along with most of the other musicians had 

often teased Jeremy. However, there had always been an affection behind his 

mockery. During a break in rehearsals, he took his friend aside. “I’ve just heard,” he 

confided, “that Alistair is going to retire.” 

“Never!” said Jeremy with surprise. “Alistair Lumley is one of the best 

violinists in Britain. He lives for his music. He’ll never retire.” 

“Mother Nature has other ideas. She’s started to remind him how old he is. 

The arthritis has got a real hold on his hip now. There are other problems as well. 
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Suffice it to say that Alistair has decided to quit while he can still hold his instrument. 

That will create a big gap in the first violins, Jeremy. I think you should fill it.” 

“Me?” 

“Yes. You’ve been playing second fiddle for too long.” 

Jeremy was hesitant. “Am I ready to move up?” 

“Of course you are,” encouraged Kemble [383].  

У цьому діалозі цілі комунікантів збігаються, є взаємне співчуття, але є 

різниця в оцінках майбутньої події – сумнів Бейквелла та впевненість Кембла, 

що подією треба скористатись. Тут опозиція в діалозі виражена цілком 

експліцитно, а ускладнення, розгалуження в ремі – мінімальні. Наведений 

приклад демонструє мінімальну опозицію в діалозі.   

 Наступний діалог між головним персонажем Бейквеллом та диригентом 

оркестру Тарквіном Робаком є опозиційним, але виходить із узаємного 

співчуття співрозмовників. У них різні цілі – Бейквелл намагається стати 

провідним скрипалем в оркестрі, а Робак із цим не погоджується, оскільки вже 

пообіцяв це місце Констанції Холлідей. Але зі співчуття він обнадіює Бейквілла 

на майбутнє.  

“Brilliant,” said Tarquin, clapping his hands. 

“Does that mean I have the position?” asked a breathless Jeremy. 

“I’m afraid not. Frankly, there’s nothing to choose between the two of you. 

You both gave faultless performances. However, Constance Holliday’s range of 

experience gives her a slight edge. Also… I shouldn’t really tell you this, I suppose, 

but I feel that you have a right to know. Alistair recommended her.” 

Jeremy blinked. “Over me?” 

“Yes. 

“Did I have no chance at all, Tarquin?” 

“Of course. But you were pipped at the post by Constance.” 

He saw the distress in the other man’s face and sought to comfort him. “Next 

time, however, there’ll be no need to audition. When a second vacancy occurs in the 

first violins, Jeremy, it’s yours.” 
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It was small consolation [383]. 

 У цьому діалозі опозиція співрозмовників щодо предмету розмови 

виражена цілком експліцитно в ремі, яка має мінімальне розгалуження смислів.  

Наступний короткий діалог між Джеремі та Констанцією Холлідей 

визначає їх опозицію на подальші стосунки.  

 His first meeting with the intended victim took place weeks later. 

“Hello,” she said with an imperious smile. “I’m Constance Holliday.” 

“Jeremy Bakewell,” he muttered, sheepishly. 

“Brother of the more famous James, I gather.” 

“Yes.” 

“Poor man! That must be a crippling disability.” It was more of a gibe than an 

expression of sympathy [383]. 

Предметом обговорення в темі розмови є  звичайне знайомство 

персонажів. У ремі воно деталізується імпліцитно негативною оцінкою, 

понаданою Констанцією. Власне це і закладає подальшу опозицію між 

персонажами. Авторські ремарки в діалозі створюють контекст, який пояснює 

виникнення опозиції. Різні цілі комунікантів (самооцінка Бейквелла та оцінка 

Констанції) в діалозі тільки визначаються як протилежні, а спрощена рема 

діалогу компенсується авторськими ремарками.    

Далі наведемо два діалоги, які за формою є неопозиційними, але за 

авторськими ремарками є розвідкою можливостей скоїти вбивство та його 

підготуванням.  

It was a grim thought-one which was quickly supplanted by a slightly more 

palatable one in Jeremy’s fevered mind. None of their colleagues would be aboard. 

No witnesses. 

“Can you swim, Constance?” he asked, artlessly. 

“Heavens, no! A violinist has to protect her hands.” 

“Quite so.” 

“Water always makes my palms look like stewed prunes.” 
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When the boat drew up alongside the wharf, the pair of them got into it with 

the other passengers [383]. 

 У цьому короткому діалозі цілі комунікантів різні: у Бейквелла – втопити 

Констанцію, у Констанції, яка нічого не підозрює, – лише сказати про своє 

невміння плавати. Тема цього діалогу − вміння плавати − експліцитно 

продовжується в ремі (Констанція повідомляє про своє невміння), а також має 

імпліцитний складник – розвідку Бейквеллом можливості втопити жінку без 

свідків. Отже, якщо не враховувати контекст, цей діалог має вигляд цілком 

нейтрального, неопозиційного, а врахування контексту створює зовсім іншу 

картину – різні цілі комунікантів та уточнення в ремі зовсім різних боків 

предмета обговорення. Отже, цей діалог також відповідає критерію 

опозиційності попри його нейтральний вигляд.  

 Наступний діалог (подано з контекстом):   

That was it. The final insult that sealed her fate. Jeremy was determined. When 

the boat reached the deepest part of the water, circumstances suddenly worked in his 

favour. The two musicians were alone in the stern. All of the other passengers had 

their backs to them. Constance thrust a highly expensive camera into Jeremy’s hands 

and insisted that he take her photograph. Hands on her hips, she stood near the 

bulwark with a condescending smile on her face. Jeremy sensed that his moment had 

come. 

“Back a little,” he advised. “A little further.” 

“Make sure you press the right button,” she said, moving back. 

“Of course. Sit on the bulwark, Constance.” 

“It’s too dangerous.” 

“Nonsense,” he said, crossing to her to arrange her pose. “Just rest lightly 

against it. One leg up. That’s better. It’ll make the perfect picture.” 

The perfect picture of Constance Holliday could only be taken at her funeral-

that was his considered opinion. Pretending to adjust her position by touching her 

shoulder, he instead gave her a sudden push that sent her over the stern of the boat 

into the foaming water [383].  
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Цей діалог без контексту має вигляд цілком нейтрального обговорення 

зручної пози для фотографування. Так його сприймає Констанція. Імпліцитно в 

авторських поясненнях виражено підтекст мовлення Бейквелла – він спонукає 

жінку стати найближче до краю корабля, щоб штовхнути її у воду. Контраст 

між експліцитним та імпліцитним вираженням цієї сцени набуває максимуму. 

Діалог є опозиційним за рахунок домінувального імпліцитного складника.  

2. А. Конан Дойл, “Resident patient”. 

У цій розповіді немає ані зіткнень між слідчими та правоохоронцями із 

злочинцями, ані гострих суперечок слідчих щодо незгоди у версіях злочину. 

Тому більшість діалогів між персонажами є неопозиційними.  

 Діалог між Ватсоном та доктором Тревельяном: 

"My name is Doctor Percy Trevelyan," said our visitor, "and I live at 403 

Brook Street." 

"Are you not the author of a monograph upon obscure nervous lesions?" I 

asked. 

His pale cheeks flushed with pleasure at hearing that his work was known to 

me. 

"I so seldom hear of the work that I thought it was quite dead," said he. "My 

publishers gave me a most discouraging account of its sale. You are yourself, I 

presume, a medical man?" 

 "A retired army surgeon” [375]. 

Цей діалог виходить зі спільних цілей комунікантів − познайомитися, 

обговорити деякі незвичайні події. У ремі (знайомство) несподівано і приємно 

для співрозмовників виявляються їхні спільні професійні інтереси; це виражено 

в ремі експліцитно. Отже, у цьому діалозі не спостерігається жодного 

протиріччя між комунікантами, усі їхні наміри виражено експліцитно, діалог є 

неопозиційним.  

Діалог між доктором Тревельяном та його роботодавцем Блессінгтоном 

(див. у додатку 2, приклад № 4). 
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У цьому діалозі тема присвячена пошуку спільних цілей комунікантів. І 

хоча початок розмови не досить приємний для Тревельяна, все ж ніякої 

опозиції між співрозмовниками не виникає.  У ремі спільна ціль Тревельяна і 

Блессінгтона остаточно й експліцитно узгоджується, хоча ніхто з них не 

приховує турботу про свої власні інтереси. Отже, діалог є неопозиційним попри 

різне використання спільної цілі комунікантами.  

Наводимо наступний діалог між доктором Тревельяном і сином пацієнта 

(далі за текстом виявляється, що це був розіграш Тревельяна двома 

злочинцями, але в цьому діалозі поки що все має чемний вигляд). 

"This letter interest me deeply, because the chief difficulty in the study of 

catalepsy is the rareness of the disease. You may believe, than, that I was in my 

consulting-room when, at the appointed hour, the page showed in the patient. 

He was an elderly man, thin, demure, and common-place -- by no means the 

conception one forms of a Russian nobleman. I was much more struck by the 

appearance of his companion. This was a tall young man, surprisingly handsome, 

with a dark, fierce face, and the limbs and chest of a Hercules. He had his hand 

under the other's arm as they entered, and helped him to a chair with a tenderness 

which one would hardly have expected from his appearance. 

"You will excuse my coming in, doctor,” said he to me, speaking English with a 

slight lisp. 'This is my father, and his health is a matter of the most overwhelming 

importance to me.' 

"I was touched by this filial anxiety. 'You would, perhaps, care to remain 

during the consultation?' said I. 

 "Not for the world,' he cried with a gesture of horror. 'It is more painful to me 

than I can express. If I were to see my father in one of these dreadful seizures I am 

convinced that I should never survive it. My own nervous system is an exceptionally 

sensitive one. With your permission, I will remain in the waiting-room while you go 

into my father's case” [375]. 

У наведеному вище діалозі в темі присутня спільна ціль комунікантів − 

турбота про пацієнта, у ремі без проблем узгоджується її реалізація. Отже, за 
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формою цей діалог є неопозиційним, якби не його істинне значення − вистава 

для підготування злочину. Але це значення випливає в розповіді пізніше; 

навколо цього діалогу ще немає контексту підготування вбивства, тому не 

можна стверджувати, що між комунікантами є імпліцитно присутня опозиція, 

різні цілі.  

Далі – полілог між доктором Тревельяном, Холмсом та інспектором 

поліції Леннером (див. у додатку 2, приклад № 5). 

Формально це є полілог (наявні три учасники), але репліки Тревельяна в 

ньому відіграють лише допоміжну роль щодо предмету обговорення – смерті 

Блессінгтона. Обмін думками та спостереженнями відбувається лише між 

Холмсом та Леннером, що й надає їхньому спілкуванню характеру діалогу. 

Ціль в комунікантів є спільною  − виявити істину про смерть Блессінгтона, 

вони цілком доброзичливі один до одного, а різниця в думках щодо причин 

загибелі Блессінгтона не призводить до конфронтації. Інспектор Леннер врешті 

приймає версію Холмса. Отже, опозиція між співрозмовниками відсутня.  

На відміну від діалогів, у монолозі адресант змушений відносно детально 

характеризувати предмет обговорення, щоб бути зрозумілим адресату. З цієї 

причини в детективних розповідях монологи бувають довгі, розлогі, 

перериваються та продовжуються протягом значної частини тексту. Як 

правило, тема цих частин монологу – спільна, а реми відображають різні 

аспекти обговорення. Зазвичай тема позначена в першій частині монологу, а в 

подальшому вона присутня імпліцитно як уже відома.  

Наступний монолог доктора Тревельяна стосується незвичайного випадку 

в його практиці, коли пацієнт лише імітує хворобу й уводить лікаря в оману. В 

першій частині монологу Тревельян лише пояснює передумови своєї зустрічі та 

подальшої взаємодії з Блессінгтоном – майбутньою жертвою злочину (див. у 

додатку 2, приклад № 6). 

У цій частині монологу міститься лише пояснення матеріальних скрут 

доктора та готовність прийняти умови будь-якого інвестора. Пояснення 

містяться в ремі монологу. А в темі тільки позначено якийсь незвичайний 
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випадок з лікарської практики Тревельяна, який ще невідомим для адресата 

чином пов’язаний зі становищем доктора. Отже, ця частина монологу створює 

очікування його продовження, виходячи з тієї ж теми та іншої реми.  

У наступній частині монологу Тревельяна показано розвиток подій, що 

привели до зустрічі лікаря з пацієнтом, який здивував своєю поведінкою.  

"What happened was this. Two days ago I received the letter which I now read 

to you. Neither address nor date is attached to it. 

 "A Russian nobleman who is now resident in England,” it runs,”'would be 

glad to avail himself of the professional assistance of Dr. Percy Trevelyan. He has 

been for some years a victim to cataleptic attacks, on which, as is well known, Dr. 

Trevelyan is an authority. He proposes to call at about quarter past six to-morrow 

evening, if Dr. Trevelyan will make it convenient to be at home.” 

"This letter interest me deeply, because the chief difficulty in the study of 

catalepsy is the rareness of the disease” [375]. 

У наведеній вище частині монологу лікаря пояснюється причина, за якою 

Тревельян погодився прийняти пацієнта з каталепсією, не підозрюючи, що його 

введуть в оману.  

У наступній частині монологу Тревельяна виявляється сутність тієї 

незвичайної події, яка змусила Тревельяна звернутися до Холмса за допомогою:  

It rained hard this afternoon, as you know, and my patients were the only 

people who called. It must have been the case, then, that the man in the waiting-room 

had, for some unknown reason, while I was busy with the other, ascended to the room 

of my resident patient. Nothing has been touched or taken, but there were the 

footprints to prove that the intrusion was an undoubted fact. 

"Mr. Blessington seemed more excited over the matter than I should have 

thought possible, though of course it was enough to disturb anybody's peace of mind. 

He actually sat crying in an arm-chair, and I could hardly get him to speak 

coherently. It was his suggestion that I should come round to you, and of course I at 

once saw the propriety of it, for certainly the incident is a very singular one, though 

he appears to completely overtake its importance. If you would only come back with 
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me in my brougham, you would at least be able to soothe him, though I can hardly 

hope that you will be able to explain this remarkable occurrence” [375]. 

У цій частині монологу, нарешті, вимальовується зв’язок з головною 

темою «незвичайна подія», задекларованою на початку монолога Тревельяна. У 

наведених вище трьох частинах монологу ця тема пояснюється, 

конкретизується у трьох ремах: 1) передумови зустрічі та подальшої взаємодії 

Тревельяна та Блессінгтона; 2) незвичайний випадок у практиці Тревельяна 

(дивний пацієнт); 3) незаконне проникнення сина пацієнта в кімнату 

Блессінгтона та неадекватна реакція її хазяїна.  

Далі наводимо приклад міркувань Холмса в його наступному діалозі (див. 

у додатку 2, приклад № 7). 

У монолозі відсутнє експліцитне задання теми: обговорення злочину, 

конкретизація версії відбувається в ремі. Така побудова монологу 

уможливлюється тим, що він є частиною розлогого попереднього діалогу 

Холмса і Ватсона. Тема означена в діалозі. Крім того, за текстом, Холмс і 

Ватсон розуміють один одного «з півслова», отже, не потребують експліцитних 

позначень предмету розмови.  

Розглянуті приклади опозиційних та неопозиційних діалогів і приклади 

монологів свідчать про їхню провідну роль у передаванні сюжетних ліній 

детективної розповіді. На цьому фоні авторське мовлення, авторські ремарки 

відіграють допоміжну, хоча й необхідну роль. Вони створюють контекст, 

завдяки чому частина смислу в темах і ремах передається імпліцитно.  

Опозиційний діалог з його різновидами має в основі різновекторні цілі 

комунікантів і/або різні погляди на предмет обговорення. В неопозиційному 

діалозі цілі співрозмовників збігаються. Опозиція відсутня навіть у різного 

трактування предмета обговорення, якщо співрозмовники взаємно 

доброзичливі. Цим випадком демонструється певна дифузність розподілу 

діалогів на опозиційні та неопозиційні.  

Монолог, як правило, вимагає від адресанта експліцитного позначення 

теми та її відносної деталізації в ремі. При цьому в текстах детективної 
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розповіді монологи нерідко розділені на частини з різними ремами та єдиною 

темою. 

  

2.4. Асоціативно-образний рівень композиції англомовної детективної 

розповіді 

 

На асоціативно-образному / образно-символічному рівні формується 

художній образ, образ-символ, концепти, завдяки яким виражається головна 

мета детективної розповіді [160; 162, с. 167−177]. У проаналізованих нами 

текстах ключовою, але не єдиною ми виокремили підказку [364] як образ-

символ. Слідчий часто працює за таким принципом, що першочергові 

переконливі докази, як правило, не мають значення. Головним є підказки, 

завдяки яким досягається логічне вирішення проблеми / розкриття справи. 

Вони з’являються перед читачем тоді, коли і перед слідчим. Детектив розплутує 

справу завдяки логічній інтерпретації підказок. 

Жанр детективу має декілька обов’язкових атрибутів: злочин, слідство, 

інтрига, підказки слідству, усталені ролі персонажів (злодій, потерпілий, слідчі, 

свідки та ін.). Кожен із цих атрибутів можна розглядати як символ цього жанру, 

оскільки наявність цих атрибутів у тексті допомагає розпізнати жанр детективу.  

Зміст асоціативно-образного рівня детективної розповіді є таким, як і в 

інших жанрах: створення художніх образів, концептів. Однак реалізація змісту 

значно відрізняється від відповідної реалізації в інших жанрах. Наприклад, 

якщо в жанрі байки художні образи-символи, концепти випливають 

безпосередньо з моралі байки, з характерної поведінки її уособлених 

персонажів, то в детективній розповіді зв’язок між сюжетом та образами й 

концептами не є таким безпосереднім. Адже, експліцитно виражена дидактика 

в детективній розповіді майже або взагалі відсутня.  

У сюжеті детективної розповіді атрибути кожного художнього образу 

створюються поступово, в міру розв’язання інтриги; художній образ слідчого, 

злочинця, потерпілого складається остаточно тільки в розв’язці. При цьому, як 
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правило, домінує яскравий образ талановитого слідчого (наприклад, Шерлока 

Холмса), а інші образи відіграють допоміжну, фонову роль. Створений 

художній образ викликає в читача наступне враження, у свідомості виникає 

загальний символ слідчого як талановитого, професіонального бійця за 

справедливість, провідника законності, помічника постраждалим. Отже, 

когнітивні операції створення образу й символу читачем розташовані над 

текстом, але ним обумовлені.  

Ця обумовленість виявляється в тому, що напруга очікування читача 

підтримується інтригою детективної розповіді, яка розв’язується лише 

наприкінці; отже, до останнього зберігається контраст між складністю слідства 

і блискучим його розв’язанням детективом, що підсилює яскраві образні 

характеристики останнього. Інтрига розповіді, складність слідства виражається 

в текстах розповіді завдяки особливій прагмастилістиці. У текстах описуються 

ознаки, факти з місця події, які мають для читача спочатку невідоме значення, 

що прояснюється коментарем детектива, поверненням до цих фактів та їхня 

переоцінка. Останнє часто забезпечується такими стилістичними прийомами, 

як надфразова єдність (НФЄ), що виражена анафорою та катафорою.  

Принципи створення художніх образів у детективній розповіді є такими 

ж, як і в інших жанрах: аналогія, контраст, неповна репрезентація, рекурентний 

опис [19, с. 5−25]. Реалізація цих принципів у кожному жанрі має свої 

особливості. Зокрема, в детективній розповіді з-посеред цих принципів активно 

застосовуються текстові маркери, тропеїчні засоби творення образів, і це є 

надбанням самоорганізації асоціативно-образного рівня. Саме тому детальне 

вивчення створення художніх образів у детективній розповіді ми проводимо в 

розділі 4, присвяченому самоорганізації цього жанру.  

 

Висновки до розділу 2 

Структура, організація та взаємний зв’язок елементів детективної 

розповіді відображається в її композиції. У нашому дослідженні обрано 

чотирьохрівневу структуру композиції, що відповідає найбільш повній 



 

 

 

98 

 

концепції композиції художнього твору. Ці рівні є взаємно залежними, 

підпорядкованими  і створюють ієрархію: 1) формальний рівень, 2) формально-

змістовий рівень, 3) змістовий рівень, 4) асоціативно-образний 

(концептуальний) рівень. Останній є найвищим рівнем композиції, на якому 

реалізуються головні цілі та завдання художнього твору – створення художніх 

образів, символів, концептів.  

На формальному рівні композиції найбільш актуальним є  членування 

розповіді на сцени (акти), що характеризуються різним місцем і часом подій та 

пов’язані спільними персонажами і причиново-наслідковим зв’язком. Сцени 

(акти) в англомовній детективній розповіді є найбільш виокремленими, 

відносно завершеними блоками інформації. Тому їх вважаємо основними 

одиницями формального членування тексту.   

Формально-змістовий рівень є зовнішнім членуванням тексту на 

архітектонічні одиниці – архітектоніко-мовленнєві (АМФ) і композиційно-

мовленнєві форми (КМФ). Архітектоніко-мовленнєві форми англомовної 

детективної розповіді виражені монологами та діалогами. Основними 

композиційно-мовленнєвими формами є повідомлення, опис, роздум і їх 

модифікації. КМФ у текстах детективної розповіді виконують декілька 

комунікативно-прагматичних функцій: разом із архітектоніко-мовленнєвими 

формами (АМФ) вони є провідниками у втіленні художнього стилю в його 

специфіці детективного жанру.  КМФ «повідомлення», «опис», «розповідь» 

відображають предметний рівень розповіді. Прагматику експресії виражають 

такі КМФ, як «роздум», «розповідь». Аксіологічний рівень художнього жанру 

детективної розповіді відображено суб’єктивно в КМФ «розповідь», «роздум», 

а також уможливлюється об’єктивна оцінка, переважно за допомогою КМФ 

«повідомлення», «опис». За допомогою КМФ і АМФ у текстах розповіді 

відбувається уособлення персонажів через їхнє характерне мовлення в цих 

формах та через соціальну обумовленість їхнього мовлення. Загалом можна 

стверджувати, що КМФ і АМФ формують художній стиль обраного жанру та 

ідіостиль окремих авторів.  
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У цьому розділі розглянуто дві АМФ – монолог та діалог (в опозиційній 

та неопозиційній формах останнього). Описано характерні риси цих форм, при 

цьому відзначено провідну роль опозиційного діалогу в детективній розповіді. 

Розроблено критерій опозиційності діалогу із застосуванням відомих понять 

теми та реми в будь-якому висловленні.  Розглянуті приклади опозиційних та 

неопозиційних діалогів, приклади монологів свідчать про їхню провідну роль у 

передаванні сюжетних ліній детективної розповіді, а авторське мовлення, 

авторські ремарки відіграють допоміжну, хоча й необхідну роль. Вони 

створюють контекст, завдяки чому частина смислу в темах і ремах передається 

імпліцитно.  

Змістовий рівень композиції детективної розповіді містить у собі сюжетні 

лінії, опис подій, настроїв та міркувань персонажів. Особливу роль на 

змістовому рівні композиції розповіді відіграє інтрига та її розв’язка. Саме в 

інтризі закладаються атрибути художніх образів, які створюються на 

асоціативно-образному рівні.  

На асоціативно-образному / образно-символічному рівні формується 

художній образ, образ-символ та концепти, завдяки яким виражається головна 

мета детективної розповіді. Реалізація зміста цього рівня  в детективній 

розповіді характеризується тим, що  зв’язок між сюжетом та образами й 

концептами не є безпосереднім. Художній образ слідчого, злочинця, 

потерпілого складається остаточно тільки в розв’язці розповіді.  При цьому, як 

правило, домінує образ талановитого слідчого, а інші образи відіграють 

допоміжну, фонову роль. Принципи створення художніх образів у детективній 

розповіді є такими ж, як і в інших жанрах: аналогія, контраст, неповна 

репрезентація, рекурентний опис. Створений художній образ викликає в читача 

узагальнення вражень, у свідомості виникає загальний символ слідчого як 

талановитого, професіонального бійця за справедливість, провідника 

законності, помічника постраждалим. Отже, когнітивні операції створення 

образу й символу читачем розташовані над текстом, але ним обумовлені.  
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Здійснений аналіз рівнів композиції детективної розповіді свідчить про 

унікальність реалізації цілей кожного рівня в цьому жанрі. Проведене 

дослідження створює можливість вивчити в розділах 3 і 4 прагмастилістику 

реалізації цих цілей, а також дослідити ознаки самоорганізації дискурсу 

детективної розповіді.  
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РОЗДІЛ 3.  

ФУНКЦІЮВАННЯ МОВНОСТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ ВИРАЗНОСТІ В 

ТЕКСТАХ АНГЛОМОВНОЇ ДЕТЕКТИВНОЇ РОЗПОВІДІ 

    

Дослідження художнього тексту в сучасній лінгвістиці здійснюється з 

різних наукових позицій: лінгвостилістичної [11; 12; 9; 13; 14; 16; 26; 27; 162, 

с. 167−177; 164, с. 33−38; 163, с. 259−265; 143, с. 29−36; 149; 79, с. 377−383; 

193; 194, с. 76−87; 333; 334, с. 193−247; 292; 313; 336; 337; 338; 240, с. 131−133; 

241, с. 216−219; 242, с. 36−39; 245, с. 88−90; 339], прагмастилістичної [177; 153; 

166, с. 108−109; 167, с. 48−52; 144, с. 14−18; 154; 165, с. 265−270; 173; 178; 108; 

24, с. 17−23; 23, с. 6−10; 114, с. 67−81; 100; 29, с. 11−12; 42; 90; 271; 279; 281; 

285; 294; 296; 301; 320; 322; 329; 330; 342], функційно- та комунікативно-

прагматичної [341; 350; 42; 348; 265; 29, с. 11−12; 86; 296; 301; 310; 320, 

с. 303−328; 322; 329; 113; 82, с. 33−64; 330; 340, с. 429−433; 228; 22; 343], 

лінгвокогнітивної [145, с. 18−26; 152; 153; 270; 333; 183; 334], структурно- й 

лексико-семантичної [29, с. 11−12; 77, с. 68−74; 113; 98; 264; 58; 342], 

когнітивно-прагматичної [177; 113; 42; 254; 276; 322; 330; 340, с. 429−433; 341; 

344; 345; 348; 349; 351, с. 32−39], прагмалінгвістичної [43; 315; 333; 334, 

с. 193−247; 341; 343; 348; 350, с. 11−58].  

У центрі уваги знаходяться  питання аналізу тексту на різних його рівнях, 

зокрема на семантичному, лексико-синтаксичному, що включає вивчення 

засобів виразності. Цілісне сприйняття художнього тексту базується на 

семантичній і лексичній сполучуваності слів, на зв’язності тексту. 

Під впливом часу змінюється стиль написання текстів. Автори 

англомовної детективної розповіді створюють для читача різнобарвні тематичні 

картини розвитку подій зображуваного світу. Відчувається різниця між 

текстами англомовного детективного жанру, що були написані, наприклад, 

Г. Честертоном, М. Елінгем, Д. Вітлей та сучасними текстами таких авторів, як 

А. Сміт, Д. Палумбо, Х. Кітін, П. Ловсей, Т. Пачеко. Однак слід зауважити, що 

в детективному жанрі завжди порушуються одні й ті ж самі питання, 
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наприклад, життя і смерть людини, її буття. Ключовим є питання моралі в 

законі й поза ним. Показується професіоналізм слідчого чи його відсутність у 

розкритті заплутаної справи; вплив способу життя на свідомість людини, що 

призводить до скоєння злочину. 

Проблеми, порушені в детективному жанрі, зокрема в детективній 

розповіді, автор зображує, використовуючи певні лексичні й синтаксичні мовні 

засоби. Відповідні слова й словосполучення є простими та зрозумілими 

адресатові.  

Наступні розділи присвячені саме розгляду специфіки лексики 

англомовної детективної розповіді, а також основним засобам виразності, 

лексичним і синтаксичним, які функціюють на тлі найбільш специфічних 

пластів лексики – професійної, корпоративної, яка зазвичай відповідає 

нейтральному стилю.  

Окрім того, до розгляду взято типи висунення як спосіб організації тексту 

та  його зв’язності. У англомовних детективних розповідях, що досліджувалися 

нами, були виокремленні конвергенція, зчеплення, ефект ошуканого очікування 

й антитеза. Таке стилістичне розмаїття розкриває багатогранність мови, що 

поєднує в собі як простоту, так і унікальність / універсальність 

мовностилістичних засобів виразності в текстах англомовної детективної 

розповіді.  

 

3.1. Специфіка лексики англомовної детективної розповіді 

 

Лексика текстів дослідженої нами англомовної детективної розповіді 

характеризується як нейтральна лексика, на тлі якої вживається лексика зі 

стилістичним забарвленням. Вона є основою для побудови семантичного 

простору тексту та може бути естетично більш чи менш цінною. 

У тексті детективної розповіді, за нашими спостереженнями, мають місце 

терміни, офіційні вирази / висловлювання, розмовні слова / словосполучення, в 

тому числі − мовні засоби виразності. 
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Наведемо визначення певних понять, які ми застосовуємо при 

подальшому аналізі текстів англомовної детективної розповіді. 

За М. Брандес, терміни − це спеціальні слова і словосполучення, що 

позначають поняття певної сфери знань чи професійної діяльності. Терміни 

використовуються в наукових, технічних текстах; вони застосовуються для 

ефективної комунікації спеціалістів, а також у інших сферах, різняться своїм 

стилістичним забарвленням [31, с. 344]. Можна вважати, що саме існування 

термінів у різних типах текстів сприяло виникненню корпоративної, 

професійної лексики, яку ми виокремили в англомовній детективній розповіді.  

У проаналізованих нами текстах детективної розповіді як різновиду 

детективного жанру присутні пласти корпоративної лексики, яка має 

відношення до професійного спілкування груп людей з певними інтересами, 

спільною діяльністю, атмосферою колективізму [31; 162, с. 167−177; 163, 

с. 259−265; 266, с. 128–132]. Корпоративна лексика є загальновживаною і 

зазвичай постає у формі нейтральних слів. Найбільш розповсюдженими 

словами в корпоративній лексиці є професіоналізми. Це слова і стійкі вирази, 

що позначають спеціальні поняття чи об’єкти в межах певної професійної 

діяльності та, як правило, виступають аналогами термінів. Вони 

використовуються з метою підкреслення професійної компетентності й 

належності до кола професіоналів. Професіоналізми слугують засобом 

створення професійного колориту. Виникнення професійної лексики 

пояснюється потребою в оперативній комунікації [31, с. 345].  

За Г. Солганик, професійна лексика є загальновживаною, нейтральною, 

тобто є основою для об’єднання різних функційних стилів, для запобігання 

незрозумілої, складної для сприйняття мови [208, с. 87]. 

У результаті дослідження англомовних детективних розповідей (“No 

place to park” А. Сміт, “The Mezzotint” М. Джеймса, “The invisible man” 

Г. Честертона, “The case of the thing that whimpered” Д. Вітлей, “Family affair” 

М. Елінгем, “The heel” С. Хейр) ми виокремили лексичні пласти корпоративної 
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лексики (у деяких групах професіоналізми підкреслено), які належать до таких 

тематичних груп: 

1. Учинки: to fake a shark attack, to persist, to demand, to remark, to 

commit murder, to represent, to frighten, to pretend to be amused, to take the advice, 

be tempted to give it up, to making its mark, to find out, to leave, to make the invisible 

man speak, to explain the other things, to drive somebody mad, the inventor seizes, to 

persuade, to remain, to come on business, must not waste any time, to swear, to 

break, to reach, discover, to work, point to, to resist the opportunity to get 

information, to wander, to kidnap, to offer, to shake, to appear, to believe, could not 

imagine, to hesitate, to fail to solve, to attack, to steal goods, to risk, terribly hurt, to 

beat, to crust the chest, to throw, to explain, to watch, to carry guns, to drag, to 

forbid a whisper, to kill, to disappear, to complain, to search, to decide, to escape, to 

seize, to interrupt without any apology; 

2. Розслідування: a challenge, an absurd conversation, organs are 

extracted and weighed, wounds examined for, shape of a shark’s tooth, had to be 

abandoned, it’s worth as much as that, new ideas, comments, suggestion, concern, 

increasingly crowded, extraordinary reason, a figure, a determined effort, feel 

confident, a special purpose, struggle, the track, the inquiry, attention to the facts and 

details, to have money troubles, the explanation, a thorough examination; 

3. Характеристика людини: women with a sprinkling of men, highly 

educated, highly literate, and highly imaginative; not very skilled person, they loved 

to read about murder, about the sudden, violent termination of human life; habitat, 

rivalry  amongst surfers, determined not to make the same mistake again, difficult to 

be attentive, a reputation for his excellent manners, the young man not unfavourably, 

but with a little annoyance; it’s nothing that I’m ashamed of, there isn’t anything that 

I’m specially sorry about, with the sort of ugliness which unsympathetic people laugh 

at, extremely ugly, suspicious characters, a steady voice, his brains are worth money, 

a delicate little man, the sort of person to argue; 
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4. Таємниця: a fascination with the gory details of behaviours, wildest 

dreams, the contemporary mystery, evil spirit, lost mysteriously, tricks, strange, the 

only unusual appearance, an object, ghost-hunting, imagianation; 

5. Закон і беззаконня: an accusing finger, look at the body count, fraud,  

theft, extortion, tax evasion, low-level offence, parking violations, incident, fact, the 

killing strike, illegal parking, police procedurals, all dealing with hard-bitten 

homicide squads, thieves, order, unlawful purposes, proof, protection, objection, 

bank robbery, the mitigation of sentences, the purification of prisons; 

6. Рід зайнятості людини: a successful crime writer, the usual panel, 

frequent crime panels, an administer, a devil, a detective, private rather than public, 

a doorkeeper, a servant, an inventor, witness, the invisible man, a priest, a murder, a 

nutseller, a policeman, friend, enemy, a criminal, lawyer, companion, ghosts, spirits, 

stranger, the night- watchman, the police, the police officer, the attacker, a sailor, a 

captain, employer, a milkman, a postman, a beggar, a sergeant, a driver, a police 

doctor, a master, a soldier, an innkeeper; 

7. Страх і небезпека: nagging fears, perils, a number of serrations  along 

the edge, tremble, slightly annoyed, fear in his eyes, saw it accidentally, an 

unpleasant shock, an instant’s hesitation, the noise, cry, the terrible events, the most 

unbelievable strength, a strange whimpering sound like that of an animal in pain, 

terrible experience, great danger, the frightening silence, anxious, crash; 

8. Критика та осуд: realism in crime fiction, the literary critic of a local 

paper, the average crime novel, the compulsory autopsy scenes, jest, an outrageously 

silly idea, the judgment of that gentleman, a foolish thing; 

9. Емоції: doubtless, great excitement, absolutely certain, extraordinary 

about this invisible gentleman, looked modestly, look puzzled, frightened laugh, talk 

consciously, be pleased with, look in astonishment, shake in admiration, feel at ease; 

10.  Предмети вбивства: a large knife which the murderer had specially 

made in his garage, swords, weapons, the poison; 

11.  Життя і смерть: it was dead or living, come to life, to give life to, to die 

out, the graves, a dead servant; 
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12.  Місце розвитку подій: the autopsy  room, public room, the office of a 

company, house, garden, kitchen, bathroom, hospital, street, dinning-room, bedroom, 

police station, the inn, a flat, a storehouse [387; 379; 370; 388; 367; 368]. 

Виокремлені тематичні групи лексем засвідчують тісне переплетення 

корпоративної та професійної лексики в тексті англомовної детективної 

розповіді. Представлена лексика − виразна, емоційно експресивна, легка для 

сприйняття, тобто бар’єри щодо її розуміння відсутні.      

Виокремлені нами тематичні групи допомагають збагнути інший відтінок 

значень уживання слів, словосполучень, виразів у контексті детективної 

розповіді.    

Зазначений перелік тематичних груп не є завершеним. Кожен новий 

прочитаний та  проаналізований текст англомовної детективної розповіді його 

доповнює. Перед науковцями-лінгвістам постає безкрає поприще 

перспективних досліджень.     

 

3.2. Функціювання засобів виразності в англомовній детективній розповіді 

 

Художній текст вирізняється вживанням засобів виразності, зокрема 

засобів образності, до яких відносять усі види образного вживання слів, 

словосполучень, об’єднуючи наявні типи переносного їх уживання загальним 

терміном «тропи». Метафора, метонімія, гіпербола, літота, іронія, перифраз і 

т. ін. є традиційними лексичними засобами образності. Слід зазначити, що 

засоби образності можна охарактеризувати як парадигматичні, оскільки вони 

засновані на асоціації вибраних автором слів і виразів з іншими, близькими їм 

за значенням. Перевага віддається словам, що можуть бути й не 

представленими в тексті, але є потенційно можливими [13, с. 45−46]. 

Значення слова, словосполучення повноцінно реалізовується в контексті 

завдяки засобам виразності, в тому числі − засобам образності. Е. Різель та 

Е. Шендельс розробили власну класифікацію засобів виразності, яка включає 

чуттєво-наочну образність, порівняння, образність на основі переносного 
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значення, граматичні метафори, засоби опису, епітети, лексико-граматичні 

стилістичні фігури, засоби іронії й сатири [326, с. 206]. У нашому дослідженні 

ми спираємося загалом на цю класифікацію, а також використовуємо 

класифікацію І. Арнольд, яка розглядає засоби виразності в межах так званих 

типів висунення [13, с. 51]. 

Важливим компонентом значення мовної одиниці є конотація. Кожен тип 

конотації (експресивний, оцінний, емоційний) впливає на сприйняття 

нейтральної лексики, окремих засобів виразності в межах контексту. Лексичні 

одиниці певного класу виконують свою індивідуальну пізнавальну функцію й 

функцію впливу на читача та мають експліцитні/ імпліцитні смисли вираження. 

У результаті аналізу наукової та довідкової літератури [13; 326; 360; 211] 

експлікуємо визначення основних інструментальних понять, використаних у 

нашому дослідженні. 

Образність − цілісне сприйняття слова, групи слів або фрагмента тексту. 

Образ виникає як сукупність семантичних значень слів із їхніми зв’язками та 

можливими конотаціями, що відображають повноту і внутрішні протиріччя 

цілого. Образність досягається завдяки багатьом засобам виразності, в тому 

числі − семантичній та лексичній сполучуваності слів, конотаціям. Отже, ці 

категорії підпорядковані образності в ієрархії. 

Семантична сполучуваність − це здатність слів вступати у сполучення з 

цілими класами слів на основі загального змісту. Лексична сполучуваність − це 

здатність слів сполучатися не з цілим класом слів, а лише з окремими в цьому 

класі. Валентність слова фактично означає те ж саме, тому в статті ми 

вживаємо термін «сполучуваність». 

Конотація − додатковий компонент значення мовної одиниці, яка 

доповнює предметно-логічний зміст суб’єктивними оцінками, емоційним 

забарвленням. Конотації, як правило, сприяють образності (у цьому сенсі вони 

їй підпорядковані). У нашому дослідженні ми виокремлюємо емоційний, 

оцінний, експресивний тип конотацій, які різняться між собою характером 

зв’язку компонентів їхнього значення. Слово чи його варіанти містять 
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емоційний компонент значення, якщо виражають певну емоцію / почуття; 

оцінний, якщо виражають позитивне / негативне судження про те, що 

називається, тобто схвалення / несхвалення; експресивний, якщо його 

образність чітко виокремлює те, що називається цим словом або іншими, 

синтаксично зв’язними з ним словами. Семантична і лексична сполучуваність 

слів може виникати не лише на основі конотацій; якщо ж на основі конотацій, 

то образність зростає. Отже, конотація − факультативний елемент 

сполучуваності, але він забезпечує образність. У художніх текстах трапляються 

образи, створені без конотацій, натомість в цьому беруть участь інші засоби 

виразності, які в нашому дослідженні не розглядаємо. 

Отже, існує ієрархія: образність > семантична сполучуваність > лексична 

сполучуваність > конотації (факультативно). 

Серед засобів виразності  ключову роль відіграють метафора, метонімія, 

епітет. Уточнимо їх визначення. 

Метафору визначають як приховане порівняння одного предмета 

відносно іншого, вживання слова в переносному значенні на основі схожості в 

якому-небудь співвідношенні двох предметів чи явищ з ціллю виявлення 

важливої ознаки мовної одиниці [13, с. 64; 211]. 

Метафора є засобом образності. Її значення передається не окремим 

словом, а частиною певного тексту. Наскільки великим повинен бути контекст, 

щоб смисл правильно передавався, залежить від квінтесенції виразу та його 

стилістичної форми. Тому можна виокремити два типи метафор: а) ті, у яких 

сема образності знаходиться в межах лексичної структури, і б) ті, у яких 

загальна риса різних лексичних структур семантично модифікується на основі 

емоційної та раціональної можливості порівняння [326, с.  213]. 

Метонімія − троп, побудований на асоціації схожості. Уживається назва 

одного предмета замість назви іншого на основі зовнішньої чи внутрішньої 

схожості між ними [13, с. 66]. Відбувається обмін двох понять різних сфер 

значень на основі просторових, тимчасових, матеріальних, логічних стосунків 

[326, с.  223]. 
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Епітет − лексико-синтаксичний троп, який виконує функцію означення, 

обставини чи звертання, необов’язково передає переносний смисл слова, але 

обов’язково містить емоційні, експресивні та інші конотації, завдяки яким 

виражається ставлення автора до предмета [13, с. 68; 211]. Епітет дає 

характеристику іменникові через відповідне поняття, що є логічно 

конкретизованим або емоційно-оцінним. Ці дві функції часто поєднуються. 

Епітет розповсюджений у всіх стилях мови. Для розуміння початкового 

значення іменника більшою чи меншою мірою епітет необхідний, але ні в 

якому разі не є обов’язковим. Цей троп граматично виражається прикметником, 

прислівником, прийменником, дієсловом, реченням [326, с. 238]. 

Як окремий різновид епітета, метафоричний епітет − це художнє, образне 

означення, створене на основі переносного значення за схожістю, яке виникає 

внаслідок сполучуваності з певним словом [13, с. 68; 211].  

Окрема роль у досягненні виразності належить інтенсифікаторам − 

словам, що передають максимальну експресію компонента значення. Перш за 

все сприймається емоційне забарвлення мовної одиниці, а не саме лексичне 

значення слова [13, с. 83]. 

Засоби виразності особливо рельєфні на тлі корпоративної та професійної 

лексики, яка, зазвичай, нейтральна.  

Узагальнюючи наведені положення, зазначимо, що виокремлені поняття 

передають почуття, емоції, настрої та переживання в художній картині 

зображеного світу. Їхнє функціювання в текстах має важливе прагматичне та 

стилістичне значення.  

Конотація детективного тексту здійснюється завдяки емоційному, 

оцінному, експресивному компонентам значення в межах контексту. На 

прикладі дослідженого нами детективного тексту “The secret garden” (1910 р.) 

Г. К. Честертона ми охарактеризуємо типи конотацій і лексичні засоби 

виразності.  
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У подальших підрозділах ми здійснюємо комплексний аналіз, не 

класифікуючи різновиди мовних засобів виразності, кожен окремо, а 

показуючи у кожному уривку їх сполучуваність. 

 

3.2.1. Лексичні засоби виразності в англомовній детективній розповіді 

У цьому підрозділі розглянемо лексичні засоби виразності англомовної 

детективної розповіді, що функціюють загалом на тлі нейтральної лексики. 

Прості слова, словосполучення, вирази є фундаментом для корпоративної та 

професійної лексики, яка виокремлюється в текстах, що досліджуються нами. 

Слід наголосити, що наш аналіз є комплексним. На прикладах ми показуємо, як 

різні типи конотацій, такі як емоційна, експресивна, оцінна, розкриваються в 

поєднанні з лексичними засобами виразності, такими як інтенсифікатори, 

епітети, порівняння, метафори, метонімії. Представлений аналіз 

характеризується вираженою експресією й забарвленням.    

У наведеному нижче прикладі реалізовується емоційний тип конотації. 

Почуття й емоції є базовими елементами у сприйнятті картини зображення 

світу. 

His hoarse shouts brought a pale face to the study door, the beaming glasses 

and worried brow of Dr. Simon, who heard the nobleman’s first clear words. Lord 

Galloway was crying: “A corpse in the grass — a blood-stained corpse.” O’Brien at 

last had gone utterly out of his mind [369, с. 19]. 

Завдяки вживанню таких епітетів, як worried brow, clear words, метонімій 

− His hoarse shouts brought a pale face, out of his mind, інтенсифікатора − utterly 

передано почуття страху, тривоги, розгубленості та ін. A corpse in the grass − a 

blood-stained corpse, crying є засобами виразності, що виражають експресію в 

поєднанні зі стилістичною конотацією. Деталізований опис подій і героїв 

навіює паніку та ряд інших негативних емоцій. 

Далі наводимо приклад, у якому автор використовує епітети, метафори, 

інтенсифікатори, порівняння для досягнення максимального ефекту оцінної 

конотації образу персонажа. 
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A small figure with a foolishly large head drew waveringly near them in the 

moonlit haze; looked for an instant like a goblin, but turned out to be the harmless 

little priest whom they had left in the drawing-room [369, с. 25]. 

У цьому уривку детективного тексту наявні епітети − a foolishly large 

head, які представляють образ священника та підкреслюють зневажливе 

ставлення до нього; метафора − moonlit haze, що передає похмурий образ 

природи, який доповнюється через інтенсифікатори з суфіксами експресивності 

відносно священика − waveringly, harmless little priest − та порівняння на основі 

переносного значення − like a goblin, що збагачують уяву читача скептичним 

образом персонажу.  

Експресивна конотація в основному реалізується в реченні завдяки 

інтенсифікаторам, що доповнюють смисл висловлення своєю експресією. 

Експресивність завжди досягається за рахунок емоційності та посилюється 

завдяки інтенсифікаторам. Це показує наступний приклад. 

“A man cannot behead with a bodkin,” said Brown calmly, “and for this 

murder beheading was absolutely necessary” [369, с. 27]. 

У цьому реченні застосовуються інтенсифікатори з суфіксами 

експресивності − calmly, absolutely для змалювання ситуації, де містяться 

міркування про вбивство людини, в яких відсутнє співчуття, а є лише холодний 

інтерес до розкриття справи. 

Перейдемо до прикладів, які містять різні засоби виразності; при цьому 

емоційна, оцінна, експресивна типи конотацій комплексно взаємодіють між 

собою. 

But for whatever old causes such people might be interested in each other, 

their distinguished host was not specially interested in them. No one of them at least 

was in his eyes the guest of the evening. Valentin was expecting, for special reasons, 

a man of world-wide fame, whose friendship he had secured during some of his great 

detective tours and triumphs in the United States. He was expecting Julius K. Brayne, 

that multi-millionaire whose colossal and even crushing endowments of small 

religions have occasioned so much easy sport and easier solemnity for the American 
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and English papers. Nobody could quite make out whether Mr. Brayne was an atheist 

or a Mormon or a Christian Scientist; but he was ready to pour money into any 

intellectual vessel, so long as it was an untried vessel. One of his hobbies was to wait 

for the American Shakespeare — a hobby more patient than angling. He admired 

Walt Whitman, but thought that Luke P. Tanner, of Paris, Pa., was more 

“progressive” than Whitman any day. He liked anything that he thought 

“progressive.” He thought Valentin “progressive,” thereby doing him a grave 

injustice [369, с. 18]. 

Автор використовує інтенсифікатори − whatever, such, specially (суфікс 

експресивності), at least, even, so much, quite, thereby; метонімію − world-wide 

fame; корпоративну лексику − detective tours and triumphs, make out; епітет − 

multi-millionaire; метафору − to pour money, intellectual vessel; повтори − more… 

than, progressive; порівняння − so long as, more… than, що сприяє деталізації 

образу персонажа, який постає перед читачем у досить негативному світлі; 

виникає почуття зневаги, недоброзичливості, хоча Valentin − інтелектуал, який 

цікавиться усім, що має розвиток у житті людини. 

Для аналізу детективного тексту наведемо такий приклад: 

Since he had been supreme over French — and largely over European — 

policial methods, his great influence had been honourably used for the mitigation of 

sentences and the purification of prisons. He was one of the great humanitarian 

French freethinkers; and the only thing wrong with them is that they make mercy 

even colder than justice [369, с.  17]. 

У цьому уривку Valentin, представник закону, зображується як людина 

моралі, яка втілює ідею боротьби добра зі злом у жорстокому суспільстві, 

сповненому злочинністю. Завдяки вживанню таких засобів виразності, як 

метонімія − French, European, freethinkers, інтенсифікатори з суфіксами 

експресивності − largely, honourably, even, професійна лексика − the mitigation 

of sentences, the purification of prisons, порівняння − colder than justice, 

передається думка про те, що зло може бути подоланим завдяки таким людям. 

Отже, створюється підсилений прагматичний ефект. 
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Досліджуючи тексти англомовного детективного жанру, ми виявили 

вживання метафор: to pour money, intellectual vessel, … in the moonlit haze… 

[369, с. 18, 25];  

метафоричних епітетів: …and worried brow of Dr. Simon, who heard the 

nobleman’s first clear words..., A small figure with a foolishly large head... [369, 

с. 9, 25];  

метонімій: …Since he had been supreme over French — and largely over 

European… He was one of the great humanitarian French freethinkers..., world-wide 

fame [369, с. 17, 18];  

повторів: more… than, progressive [369, с. 18];  

порівнянь: …colder than justice, so long as, more… than, …looked for an 

instant like a goblin… [369, с. 17, 18, 25]. 

Ми виокремили  також інтенсифікатори, що передають максимальну 

експресію компонента значення. Перш за все сприймається емоційне 

забарвлення мовної одиниці, а не саме лексичне значення слова [Арнольд, 

с. 83]: largely, honourably, whatever, such, specially, at least, even, so much, quite, 

thereby, waveringly, harmless little priest, … “A man cannot behead with a bodkin,” 

said Brown calmly, “and for this murder beheading was absolutely necessary [369, 

с. 17, 18, 25, 27].” 

У результаті проведеного дослідження на прикладі англомовних 

детективних текстів можемо стверджувати, що текст англомовного 

детективного жанру багатий на метафори, метонімії, епітети. На тлі 

нейтральної лексики виокремлюється професійна та корпоративна лексика, 

функціювання якої  є  однією з ознак детективного тексту. Конотація 

емоційних, експресивних, оцінних компонентів лексичного значення мовних 

одиниць реалізується завдяки вживанню таких засобів виразності як 

інтенсифікатори, епітети, порівняння, метафори, метонімії, що створюють 

прагматичний ефект упливу на реципієнта. За нашими спостереженнями, такі 

лексичні одиниці забезпечують своєрідний контраст і підсилюють унікальність/ 

індивідуальність стилю. 
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Отже, ми навели приклади вживання різних засобів виразності, розкрили 

та підкреслили функціювання їхнього значення  в англомовних текстах 

детективного жанру.  

 

3.2.2 Синтаксичні засоби виразності в англомовній детективній розповіді  

Засоби виразності / фігури передають емоційність мовлення за допомогою 

синтаксичних структур, таких як інверсія, риторичне запитання, паралельні 

конструкції, контраст та ін. Ці засоби підкреслюють виразність мови [13, с. 46]. 

У синтаксисі всі елементи несуть виразне навантаження, мають формальну 

виразністю і виразність структури. Саме такі можливості структури є основою 

стилістичного значення, тому що у структурі кристалізується людське 

наповнення  як результат активності, що виражається у вигляді діяльності [31, 

с. 299]. 

Синтаксичні засоби виразності, за М. П. Брандес, включають в себе 

нормативні й синтаксичні структури. Виразність нормативної структури 

визначається контекстом, наприклад, типом його композиційно-мовленнєвої 

форми, планом викладення, типом тональності. Синтаксичні структури мають 

абстрактний характер виразності, наприклад: довжина речення, порядок слів у 

реченні, семантичний тип речення. Цей різновид синтаксичних засобів 

виразності має атрибутивний характер, оскільки втілюється в конструкції, а не 

в контексті, хоча свою наявність реалізовує в контексті [там само]. 

У текстах англомовних детективних розповідей поширеною є редукція 

синтаксичних структур, тобто випущення одного чи декількох членів речення. 

За М. П. Брандес подібні випущення / скорочення виступають на письмі у 

формі стилістичних прийомів і мають неабияку виразність. В античній 

риториці вони отримали назву «апозиопезис» і «еліпсис», а в сучасній мовній 

практиці виокремився новий тип скорочень − номінативні, ізольовані речення 

[там само, с. 304]. 

У досліджених нами текстах виявлено апозиопезис − спонтанний обрив 

думки в середині речення чи не до кінця висловлена думка, спричинені різними 
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ситуативними обставинами − обережністю, небажанням продовжувати 

неприємну розмову тощо [там само, с. 304], наприклад:  

“I − no sir, only three days. We were in London before that. But how −”; 

“It seems that he didn’t, sir. I think that it was a great shock to him when he 

found out. Why, yesterday, he said to me −”; 

“If you say so, sir. I’ve no real objection to dead bodies, but I should have 

thought −” [368, с. 42, 43, 49]; 

“Why,” he gasped, “it’s − no, it isn’t; it can’t be.”; “A sabre − yes, I suppose it 

could.”; “you may indeed know a great deal about him. About his life and about his 

−” [369, с. 21, 22, 26]; 

“Good heavens, no!”; “Consider it:…”; So it is!; ”The mystery of the Mary 

Celeste is an excellent example of the story which really is a bit too good to spoil, 

don’t you think?”; “…Women are like that.”; “What about the postman?”; 

“…Everybody says that she was very pretty girl…− he corrected himself, “Is, I 

mean” [367, с. 78, 79, 83, 84, 85]. 

В англомовних текстах досить поширеними є еліпсис і парцеляція. Еліпсис 

є засобом мовної економії й часто застосовується в назвах, оголошеннях, 

коротких повідомленнях. В еліптичних конструкціях можуть випускатися 

майже всі малоінформативні члени речення [31, с. 305], наприклад:  

The Mary Celeste house; Morning News; 29 Chestnut Grove [367, с. 78, 79]. 

Парцеляція / ізольовані речення являють собою прийом експресивного 

синтаксису, засіб виокремлення і створення тональності [31, с. 305–306], 

наприклад:  

“…This place was let already furnished, I suppose. To an American?”;  

“…Quite right. And when had you last seen him before that?”;  

“Last night, sir, about 10:30. He’d given me a free evening and when I came in 

he was just getting into bed”;  

“…But I can tell you that his ways were − well, a little strange, sir”.  

“Strange? Well, naturally. You’ve just told me that he had American habits.” 

“No, sir, I don’t mean that they were strange in that way. He was afraid.” 
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“What of?” 

“Oh − of people, sir. And of Americans, especially.”; 

“Not a very American word, Wilson. Are you sure it wasn’t − Limey?” [368, 

с. 42, 44];  

“…Well, now, here we are. Stand here for a minute.”; “…How very strange, 

Charles” [367, с. 82, 83]. 

Розповсюдженим засобом виразності стилістичного синтаксису є 

перелічування, що реалізовується в результаті повторення однорідних 

синтаксичних одиниць різного об’єму в межах висловлювання із закінченою 

думкою. Перелічування може бути двочленним, парним, багаточленним, 

сполучниковим, багатосполучниковим, безсполучниковим [31, с. 307]. У 

досліджених нами англомовних текстах виокремлюємо такі приклади: 

On the table by the bed, there was a half-empty bottle of spirit, an entirely empty 

glass, and a small round medicine box which was also empty; 

“He found out who you were and where you were living and so on?” [368, 

с. 42]; 

Campion, who was quit and fair and wear glasses…”; “Bertram is a toy 

salesman and one of a large family [367, с. 78, 81];  

Valentin went down on his hands and knees and examined with his closest 

professional attention the grass and ground for some twenty yards round the body, in 

which he was assisted less skillfully by the doctor, and quite vaguely by the English 

lord [369, с. 20]. 

У художніх наративах застосовуються різного виду повтори, які 

наповнюють висловлювання смисловою й емоційною забарвленістю. Ступінь 

вираження повторів визначається їх структурою й позицією в реченні [31, 

с. 308]. Наведемо приклад таких повторів: “…You gave him that letter, and he is 

dead. He died of − what exactly did he die of, doctor?”; 

William S. Harris, who was born in England and was formerly in the same 

business as the accused, was today called as a witness in the trial of John B. 

Spencer…; 
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 “Sir”, said Spancer, “during my stay in this country I have developed a great 

respect for your police − a very great respect.” [368, с. 45, 46, 48]; 

…entrance hall – a hall hung with weapons…;  

“But till then I can use my own discretion. I am the head of the police; I am so 

public that I can afford to be private” [369, с. 17, 20].  

Існують різні види повторів. У досліджених нами англомовних текстах 

частотним є епіфоричний повтор (повтор останнього елемента у двох чи 

декількох реченнях, які розташовані поряд [31, с. 309]): 

“…Will my head split – or will it see? I see half – I only see half” [369, с. 27]; 

 “…What are you looking for, Charles? A body? Or bodies?” [367, с. 80]. 

Було виявлено також граматичний паралелізм, тобто повторення структури 

речення, граматичних форм слів. Наведемо приклади: 

“Just so, sir. Then, just before the inn closed, he asked the innkeeper for a bit of 

paper and an envelope and wrote something and told me to give it to Mr. Harris. So I 

did, sir”; 

“…I’ve had a shock and − and I’ve had no breakfast this morning yet” [368, 

с. 44, 48]; 

“He is not quite cold, but I am afraid he is dead enough,…”; 

 Ivan, the confidential man with the scar and the moustaches, came out of the 

house like a cannon ball, and came racing across the lawn to Valentin like a dog to 

his master;  

“I mean,” said little Father Brown, from the corner of the room, “I mean that 

cigar Mr. Brayne is finishing” [369, с. 19, 21, 23];  

“…he talks rather a lot, he’s grown a little too big for his clothes and he enjoys 

a drink, but he’s got a sharp mind − too sharp, I would say.”;  

…They get a desire for something, and they make sure that they have it [367, 

с. 81, 83]. 

Слід виокремити синтаксичну тавтологію, що являє собою повторення, 

тотожні за смислом і граматичними синонімічними елементами у структурі 

речення [31, с. 310], наприклад: 
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The garden was large and elaborate…; 

A sharp moon was fighting with the flying rags and tatters of a storm…[369, 

с. 17]; 

…she is steady and careful… [367, с. 80]. 

Отже, нами проаналізовано вживання синтаксичних засобів виразності в 

англомовній детективній розповіді та виявлено, що в англомовних текстах 

детективної розповіді поширеними є повтор, епіфоричний повтор, апозиопезис, 

еліпсис, граматичний паралелізм, парцеляція / ізольовані речення, 

перелічування, синтаксична тавтологія.  

 

3.3. Типи висунення як стилістичні прийоми експресивності в англомовній 

детективній розповіді 

 

Стилістичні прийоми, застосовувані автором, є необхідними для 

утримування уваги читача, його зацікавленості. За І. В. Арнольд, на рівні 

стилістики об’єктом дослідження є цілісний текст, а не окремі його елементи. 

З’являється можливість для осмислення певних думок, почуттів, ідей, що 

ідентифікуються стилістичними засобами. Стилістика декодування пропонує 

типи висунення, які подані як система й об’єднані як особливий рівень на 

противагу рівню стилістичних засобів [13, с. 50–51]. 

Типи висунення − способи формальної організації тексту, що фокусують 

увагу читача на певних елементах повідомлення та встановлюють семантично-

релевантні відносини між елементами одного, частіше різних рівнів [там само, 

с. 51]. Загальними функціями типів висунення є встановлення ієрархії значень і 

елементів всередині тексту, тобто висунення на перший план особливо 

важливих частин повідомлення; забезпечення зв’язності та цілісності тексту, 

його сегментування, що полегшує сприйняття тексту, також встановлення 

зв’язку між частинами тексту та його окремими складниками; захист 

повідомлень від перешкод, полегшення в декодуванні, створення такої 

впорядкованості інформації, завдяки якій читач зможе розшифрувати елементи 
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коду, що раніше були йому невідомі; експресія. Основними типами висунення є 

зчеплення, конвергенція, ошукане очікування, антитеза [там само, с. 51]. 

3.3.1. Конвергенція. На сьогоднішній день проблема вивчення 

стилістичної конвергенції в межах художнього тексту все більше привертає 

увагу науковців. М. Ріффатер увів поняття й термін «конвергенція». 

Виокремлюючи стилістичні пучки, він не мав на увазі особливу фонетичну 

експресивність, за якої звуки відображають значення слів. Ефект стилістичного 

засобу передбачає поєднання семантичних і фонетичних значень. Це зовсім не 

означає скупчення в одному місці декількох незалежних стилістичних засобів. 

Кожен окремо є експресивним, але коли вони стоять разом – то наповнюють 

один одного ще більшою експресією. Завдяки мовним засобам стилістичну 

конвергенцію можна простежувати на семантичному, синтаксичному рівнях 

[195, с. 88–90]. 

Тема синтаксичної конвергенції розглядається у працях І. Арнольд, 

Н. Азарової, Л. Карепіної, В. Самариної, О. Ємець, Т. Леонтьєвої, К. Свойкин, 

Ю. Тихонової, Г. Копнина, С. Кузьменко, М. Торосян та інших [12; 13; 14; 2; 

88; 198; 71, с. 67−70; 112, с. 111−112; 200; 227; 99; 105; 229]. Вивчалися явища 

смислової діалогічної конвергенції, її властивості, фактори та умови, що 

визначаються комунікативними процесами, смисловими структурами [200]; 

досліджувалися лінгвістичні, когнітивні, прагматичні параметри функціювання 

засобів конвергенційного монтажу мови автора та персонажа в сучасній 

англомовній художній прозі [227]; проводився комплексний 

лінгвостилістичний опис конвергенції стилістичних фігур як прагматично 

значуще явище сучасної російської літературної мови [99]; досліджувалися 

лінгвопрагматичні властивості конвергенції стилістичних засобів [105]; 

розроблялися способи посилення експресивного ефекту контрасту [229]; 

вивчалася конвергенція стилів в художніх текстах та раціональні методи 

їхнього перекладу [112, с. 111−112]. 
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У зв’язку з цим ми проаналізували тексти англомовної детективної 

розповіді.  Нижче наводимо приклади, у яких конвергенція реалізовується 

завдяки стилістичним засобам виразності. 

1) The dark lady rose from her chair and walked to the window, clearly in a 

state of strong but not unsympathetic thought. At last she swung round, returned to 

her chair, put her arms on the table and looked at the young man not unfavourably, 

but with a little annoyance [370, с. 90]. 

У цьому уривку відчувається напруженість, роздратування, що 

передаються за допомогою граматичного паралелізму, градації (lady 

rose…walked…swung round…returned…put her arms…looked), ритмічності, 

метафоричних епітетів (the dark lady, a little annoyance), антитези (from her 

chair… to her chair, not unfavourably, but with a little annoyance). Експресія 

передається завдяки поєднанню антитези й метафоричних епітетів в одному 

словосполученні (strong but not unsympathetic thought), інтенсифікаторам 

(clearly, not unfavourably). 

2)“It’s nothing that I’m ashamed of, and there isn’t anything that I’m specially 

sorry about. But what would you say if there were something which is not my fault 

and yet troubles me like a bad dream?” [370, с. 91].  

Адресат переповнюється почуттям суму, жалю, що передаються за 

допомогою антитези (it’s nothing…there isn’t anything… there were something), 

граматичного паралелізму (it’s nothing that I’m ashamed of, and there isn’t 

anything that I’m specially sorry about), повторів (… I’m…, that, and), поєднання 

метафоричного епітета й порівняння (troubles me like a bad dream). 

3) Наступний фрагмент тексту (див. у додатку 2, приклад № 8), який 

постає перед читачем у вигляді монологу Лаури, що є довгим та затяжним, але 

експліцитним. Дуже чітко передається її ставлення до жителів готелю, її 

проникливість. Багаторазове повторення must занурює читача в серйозність 

того, що збирається юна леді розказати. Інформативність її повідомлення 

здійснюється завдяки використанню інтенсифікаторів (occasional commerical 

travellers,  strangely clever), повторів (common, he, see, you, I, inn), алітерації 
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(surprisingly small), порівнянь (bright eyes like a bird’s,  dressed just too much like 

a gentleman), морфемній анафорі (ugly… ugliness), епіфоричному епітету (a bit 

sorry for), оксюморону (rather ugly, the most unpleasant people, strangely clever), 

іронії (even these poor characters, clothes that were just too good for them). 

Ненависть і неприязнь досягає своєї кульмінації завдяки вище згаданим 

стилістичним прийомам. Їх доповнює градація (the most unpleasant people you 

can see, only you never see them) та поєднання алітерації з повтором (black head 

and a neat black beard). 

 4)“When he looked straight at you, you didn’t know where you were yourself, 

and you certainly didn’t know what he was looking at” [370, с. 92]. 

 У цьому прикладі простежується ритмічність, експресивність, що 

передаються завдяки алітерації (when, where, what), повторам (you, look, didn’t 

know), інтенсифікаторам (straight, certainly), морфемній анафорі (you, yourself), 

граматичному паралелізму (you didn’t know… you were… you certainly didn’t 

know). 

5)“I suppose that you’ve seen the advertisements about this ‘Smythe’s Silent 

Service’? Or you must be the only person who hasn’t. Oh, I don’t know much about 

it. It’s some clockwork invention for doing all the housework by machinery. You know 

the sort of thing: ‘Press a button − A servant who never drinks.’ ‘Turn a handle − ten 

servants who never eat.’ You must have seen the advertisements. Well, whatever these 

machines are, they are earning a great deal of money; and they are earning it all for 

that little man whom I knew down in Ludbury. I can’t help feeling pleased that the 

poor little fellow is a success; but the plain fact is that I am frightened that he will 

arrive at any minute and tell me that he has made his fortune − as he certainly has” 

[370, с. 93].  

Ця частина детективного тексту характеризується різними синтаксичними 

прийомами, що роблять конвергенцію експліцитною. Героїня перебуває в 

постійному страху, однак відчувається її повага до Сміта та гордість від того, 

що він досяг максимального успіху у своєму житті. Ці відчуття реалізовуються 

завдяки вживанню еліпсису (Smythe’s Silent Service), парцеляції (Or you must be 
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the only person who hasn’t), асиндетону (‘Press a button − A servant who never 

drinks.’ ‘Turn a handle − ten servants who never eat.’), повторів (servant, who, 

never, they are earning), мейозису (the poor little fellow is a success), 

граматичного паралелізму (he will arrive… tell… has made) та вираженій 

кульмінації із фразеологічними виразами (I can’t help feeling pleased that the 

poor little fellow is a success; but the plain fact is that I am frightened that he will 

arrive at any minute and tell me that he has made his fortune − as he certainly has). 

6) He followed Smythe outside into the street, and found that a narrow piece of 

paper about a yard and a half long had been carefully stuck along the glass outside, 

and on this had been written in irregular letters: “If you marry Smythe, he will die” 

[370, с. 94].  

У наведеному прикладі конвергенція реалізується завдяки повторам (and, 

outside), епітетам  (a narrow piece, irregular letters), інтенсифікатору й 

оксюморону (carefully stuck) та досягненню кульмінації (“If you marry Smythe, 

he will die.”). 

7)“Quite so,” said Angus modestly, “while the people in the shop were having 

tea. Well, sir, let me tell you I am pleased with your common sense in dealing so 

directly with the matter. We can talk about other things afterwards. The fellow cannot 

be very far off yet, for I swear there was no paper there when I went last to the 

window, ten or fifteen minutes ago. But he’s too far off to be followed, as we don’t 

even know the direction. If you’ll take my advice, Mr Smythe, you’ll put this at once 

in the hands of some detective, private rather than public. I know an extremely clever 

fellow, who has set up business in a place five minutes from here in your car. His 

name’s Flambeau, and although his youth was a bit wild, he’s a strictly honest man 

now, and his brains are worth money. He lives in Lucknow Flats, Hampstead” [370, 

с. 95].  

Уживання метафор (you’ll put this at once in the hands of some detective), 

інтенсифікаторів (strictly, extremely), антитези (private rather than public), 

гіперболи (a strictly honest man), оксюморону (his brains are worth money , his 

youth was a bit wild) сприяє інтенції, вираженій конвергенції. 
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8) He immediately asked the doorkeeper and another servant who was wearing 

no coat, whether anybody or anything had passed these officials since he had last 

made inquiries [370, с. 96].  

В одному реченні конвергенція реалізовується завдяки інтенсифікатору 

(immediately), семантичним синонімам (doorkeeper and servant) та морфемній 

анафорі (anybody or anything). 

9) There did seem something a little extraordinary about leaving the little man 

alone among those dead servants, who were coming to life as the door closed [370, 

с. 97].  

У цьому уривку наявність оксюморона (a little extraordinary), мейозису 

(little man), алегорії (dead servants), семантико-стилістичного виразу (who were 

coming to life) роблять конвергенцію ще виразнішою. 

10) “I’m afraid I’ve come on business, and rather frightening business, too. The 

fact is, Flambeau, very close to your house here is a fellow who badly needs your 

help. He is frequently being threatened by an invisible enemy − a man whom nobody 

has ever seen” [370, с. 98].  

Кульмінація цієї частини детективного тексту досягається за рахунок 

градації (I’m afraid I’ve come on business, and rather frightening business, too). 

Розкриттю конвергенції також сприяють метафоричні епітети (frightening 

business, an invisible enemy), оксюморон (frequently being threatened), асиндетон 

(an invisible enemy − a man whom nobody has ever seen). 

11) He said that he had had experience of criminals of all kinds, both well-

dressed and in rags. He wasn’t so foolish as to expect suspicious characters to look 

suspicious. He had looked out for anybody, and there had been nobody” [370, с. 99].  

Проникливість, аналітичний роздум, аналіз над ситуацією здійснюється за 

допомогою антитези (well-dressed and in rags), повтору (suspicious), морфемної 

анафори (anybody, nobody). 

12) The hall had grown darker, although it was still lit here and there by the red 

light of the setting sun. One or two of the machines had been moved from their places 

for this or that purpose, and stood here and there about the half-dark room. But in 
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the middle of them all, exactly where the paper with the red ink had lain, there lay 

something that looked very like red ink spilled out of a bottle. But it was not red ink 

[370, с. 100]. 

Читач занурюється в темряву невідомого, що зображена за допомогою 

антитез (here and there, one or two, this or that), повторів (here and there, one or 

two, this or that), порівнянь (like red ink). 

13) At last he said, “Well, I’m afraid you’ll think it so dull and ordinary. Have 

you ever noticed this – that people never answer what you say? They answer what 

you mean – or what they think you mean. Suppose one lady says to another in a 

country house, ‘Is anybody staying with you?’ the lady doesn’t answer, ‘Yes; five 

servants’ even though one of the servants may be in the room. She says: ‘There is 

nobody staying with us.’ She means nobody of the sort you mean. But suppose a 

doctor who is inquiring into a disease which is spreading in the neighbourhood asks, 

‘Who is staying in the house?’ Then the lady will remember the five servants. All 

language is used like that. You never get a question answered exactly, even when you 

get it answered truly. When these four quite honest men said that nobody had gone 

into the building, they did not really mean that no man had gone into the building. 

They meant no man whom they could suspect of being the criminal. A man did go into 

the building, and did come out of it, but they never noticed him.” 

“An invisible man?” inquired Angus with raised eyebrows. 

“A man who was invisible to the mind,” said Father Brown [370, с. 102]. 

У цьому уривку конвергенція реалізується завдяки вживанню повторів 

(mean, you, lady, answer, servants,notice, they, nobody, stay, go into the building, 

notice, invisible, man), порівняння (like that), антитези (this – that), семантико-

стилістичних синонімів (no man… nobody… anybody), метафоричного епітета 

(An invisible man), морфемної анафори (nobody… anybody). Таке скупчення 

стилістичних засобів забезпечує не тільки ритмічність тексту, але й допомагає 

поринути в філософські роздуми слідчого. 

14) He said that he paused a moment outside because he thought he heard a 

strange whimpering sound like that of an animal in pain, when suddenly the whole 
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place seemed to melt − that’s how he described it − and he found himself falling 

through the air to fall on the stone floor below. He knew nothing until he woke up in 

hospital [388, с. 108].  

У прикладі представлені метафоричні епітети (a strange whimpering sound), 

повтор (he), граматичний паралелізм (he said, he paused, he thought he heard, he 

described, he found, he knew, he woke up), порівняння (sound like that of an 

animal), інтенсифікатор (suddenly), тавтологія (and he found himself falling 

through the air to fall on the stone floor below), які в сукупності розкривають 

конвергенцію. 

15) However, two days ago we employed a really strong man who knew nothing 

of the history of the place. This morning he was found living, but terribly hurt. His 

face was beaten in, one arm was twisted behind his back and broken, and his chest 

was crushed. It was just as though some great force had picked him up and thrown 

him against the storehouse floor like a toy. In hospital, when he was conscious, he 

could scarcely talk. All he could tell the police captain was: ‘Something whimpered 

at me − something whimpered, and then − and then I was thrown through the air 

[388, с. 109].  

У наведеному уривку зображена особа, яка постраждала від невідомого 

насильницького нападу. Детальний опис здійснюється завдяки вживанню 

граматичного паралелізму (His face was beaten in, one arm was twisted behind his 

back and broken, and his chest was crushed), інтенсифікаторів (really, terribly, 

scarcely), асиндетону й повтору (Something whimpered at me − something 

whimpered, and then − and then I was thrown through the air), алітерації (thrown 

through), порівнянь (like a toy, as though), які наповнюють конвергенцію. 

Наведемо такий приклад конвергенції, де накопичення заперечень створює 

ритмічність і градацію: 

16) Nothing. He couldn’t explain it at all. They are not even sure yet of the exact 

place where the attacks were made. The first man doesn’t remember going down to 

the main storehouse by the iron stairs; but that doesn’t mean much, as there were no 

signs of a struggle in the gallery, and all three bodies were found below. One of the 



 

 

 

126 

 

youngest of the policemen who are working on these crimes did suggest, although he 

felt a little foolish about it, that there might be ghosts in the place and that this is the 

work of some sort of devil. Quite honestly, I have an odd feeling that the man might 

be right. No human has the strength to beat men as violently as that. Even if he had, 

they would remember something of what had happened to them [388, с. 109].  

У прикладі слід виокремити парцеляцію (nothing), уживання порівняння 

(as violently as that), мейозису (a little foolish, quite honestly). 

17) “I see,” said Neils Orsen. “Of course there are rare cases when evil spirits 

take on violent and dangerous strength. But I’m more ready to believe the first 

suggestion, that your storehouse has been used for unlawful purposes, and that 

somebody is particularly anxious to frighten you into giving it up. . . . Still, I should 

very much like to try to solve the mystery. May I take on the duties of night-watchman 

tonight?” [388, с. 109].  

У представленому уривку конвергенція досягається за рахунок ряду 

синтаксичних прийомів, таких як парцеляція (“I see,” said Neils Orsen), 

тавтологія й метафоричні епітети в одному словосполученні (violent and 

dangerous strength), метафоричні епітети (rare cases, unlawful purposes), мейозис 

у поєднанні з інтенсифікатором (particularly anxious), апозиопезис (But I’m more 

ready to believe the first suggestion, that your storehouse has been used for unlawful 

purposes, and that somebody is particularly anxious to frighten you into giving it up. 

. . .). З кожним реченням завдяки інтенсифікації в кінці градація переходить у 

кульмінацію (Still, I should very much like to try to solve the mystery. May I take on 

the duties of night-watchman tonight?). 

18)“It’s not a ghost in the ordinary sense at all. By that 1 mean it’s not the spirit 

of a dead man that is bound to the earth, but a bodiless force — something that has 

somehow made its way up out of the Great Depths and found a gateway by which it 

can get back into this world. Such appearances are very rare, but to a scientist like 

myself extremely interesting. Now nothing can prevent me from going back to the 

storehouse this evening and passing the night there” [388, с. 111]. 
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Автор використовує у фрагменті граматичний паралелізм (It’s not a ghost in 

the ordinary sense… it’s not the spirit of a dead man), повтор заперечних часток 

(but), метафоричний епітет (a bodiless force), морфемну анафору 

(something…somehow), інтенсифікатор (extremely), гіперболу (extremely 

interesting), що сприяє розкриттю конвергенції. 

19)“No, no. You’ve never met the sort of criminals we have in this country. They 

are killers and they would murder you before the police even got through the door. 

I’ll tell you what I will do, though. I’ll take you and Bruce to have a look round the 

place tomorrow afternoon” [388, с. 110]. 

У цьому уривку конвергенція розпізнається завдяки вживанню автором 

парцеляції (…No, no.), граматичного паралелізму (I’ll tell you…I’ll take you), 

повторів (they, I’ll, you). 

20) Orsen made careful preparations for the night’s watch, because he knew 

that Bruce might have to face great danger. Both carried guns in case the ghost was 

found to be human after all. Both also had charms of proved power against evil 

spirits. Bruce felt like laughing at such protections, but the little man was so serious 

about them that Bruce hid his amusement [388, с. 111]. 

 У наведеному прикладі ми виокремлюємо повтор (both), епітети (careful 

preparations, great danger, evil spirits), які розкривають суть конвергенції. 

Головні герої перебувають у повній готовності до боротьби з невідомим 

ворогом. 

21) He shook himself. He was certainly not a coward, and if his gun and 

strength could have been of any use, there would have been no fear in his heart. But 

the calm little man opposite him sincerely believed in ghosts and spirits, and had 

even told him of their terrible power against human beings [388, с. 112]. 

Герою цієї детективної розповіді важко подолати страх у боротьбі з 

привидами, що підтверджується вживанням метафоричних епітетів (terrible 

power…human beings), тавтології (ghosts and spirits), повтору (he). Конвергенція 

відбувається завдяки представленим стилістичним засобам виразності. 
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22) The minutes crept on. Suddenly Orsen moved uncomfortably in his seat. His 

long, thin fingers tapped on his knees, and Bruce watched him with quick anxiety. 

Then a low whimpering cry broke the stillness of the quiet room. 

Instantly Orsen jumped to his feet and ran to the door. As he ran he called aloud 

some Latin words from an ancient prayer for protection against evil spirits. Bruce 

took hold of his gun and followed. As Orsen stepped out on to the gallery the whole 

thing seemed to start to fall at a sharp angle beneath him. He almost lost his balance. 

His legs were unable to support him, and he was violently thrown forward into space 

[388, с. 113]. 

Для того щоб показати функціювання конвергенції, ми виокремлюємо в 

уривку вжиті інтенсифікатори (suddenly, uncomfortably, instantly, violently), 

антитезу (cry…stillness), повтори (he, ran), метафоричні епітети (a low 

whimpering cry, evil spirits), що передають страх героя Орсена, безвихідь у 

складній ситуації.  

23)“First, I must find out what Garwood, who looked at the picture last night, 

saw. Secondly, 1 must photograph the thing before it changes further. And thirdly, I 

must find out where the house is” [379, с. 73]. 

Розкриттю конвергенції в уривку сприяють повтори (I must). Завдяки 

граматичному паралелізму (first, I must find out, Secondly, 1 must photograph, 

thirdly, I must find out) наведений абзац за допомогою повтору (I must find out) 

відтворює градацію та кульмінацію, що наступають в останньому реченні.  

24) He declares now, in fact, that if he had been left in the dark at that moment 

he might have fainted with fright. But, as that did not happen, he was able to steady 

himself and take a good look at the picture. It was absolutely certain – quite 

impossible, no doubt, but absolutely certain. In the middle of the well-cut grass in 

front of the unknown house there was a figure where no figure had been at five 

o’clock that afternoon. It was creeping on hands and knees towards the house, and it 

was wrapped in strange, black clothing with a white cross on the back [379, с. 70]. 

У наведеному уривку конвергенція виражається за допомогою повторів 

(he, figure, it, absolutely certain), асиндетона, градації (It was absolutely certain – 
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quite impossible, no doubt, but absolutely certain), які передають напруженість та 

переживання героя. Кульмінація розвитку подій наступає в останніх двох 

реченнях, у яких детально описано об’єкт, що має жахливий вигляд, а тому 

навіює читачеві страх. 

25) As this was fortunately impossible, there were two things he must do in the 

morning. He must ask a second person to act as a witness and examine the picture 

with him, and he must make a determined effort to find out the house that was 

represented in it. He would therefore invite his neighbour, Nisbet, to have ' breakfast 

with him, and then he would study the map for the rest of the morning [379, с. 71]. 

   У цьому абзаці конвергенція вирізняється завдяки накопиченню кількох 

стилістичних засобів: граматичний паралелізм (he must ask… he must make, he 

would therefore invite… he would study), повтори (he, must, would), 

інтенсифікатор (fortunately). Таке стилістичне подання забезпечує єдність 

тексту, сприяє його ритмічності й емоційному вираженню.  

3.3.2. Зчеплення. У текстах різного жанру наявний такий тип висунення, 

як зчеплення (зв’язність). За І. Арнольд, зчеплення (зв’язність) – поява 

подібних елементів на подібних позиціях, що надають цілісності тексту. 

Зчеплення (зв’язність) допомагає розкрити характер і суть форми, зміст тексту 

загалом, створюючи перехід від декодування на рівні значення окремих форм 

до розкриття структури і смислу загального, допускаючи узагальнення великих 

сегментів цілого. Подібність елементів може бути фонетичною, структурною, 

семантичною, тобто зчеплення виявляється на різних рівнях і на прикладі 

різних відрізків тексту [13, с. 53].  

Прикладом зчеплення слугує проаналізований нами англомовний 

детективний текст “The Mezzotint” М. Джеймса, у якому представлено опис 

незвичайної картини. Детальний її опис постає перед читачем безліч разів 

протягом усього тексту, створюючи цим ритмічність. Наявна значна кількістю 

повторів, наприклад: figure, house, in front, well-cut grass, picture, witness, rows, 

windows, moon, print, must find out, thing [379, с. 69–75, 77]. 
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Структурна й семантична подібність простежується в окремих абзацах, 

наприклад: 

It presented a full-face view of a not very large country house of the eighteenth 

century. The house had three rows of plain windows, surrounded by rough stone, a 

low, ornamental wall with stone balls set at the angles, and a small, covered entrance 

in the centre. There were trees on either side, and in front there was a large space of 

well-cut grass [379, с. 68]; 

Well, it’s true that the sense of light is rather cleverly brought out. Where’s 

your figure? Oh, yes! Just the head in the very front of the picture [там само, с. 69]; 

It was absolutely certain − quite impossible, no doubt, but absolutely certain. 

In the middle of the well-cut grass in front of the unknown house there was a figure 

where no figure had been at five o’clock that afternoon. It was creeping on hands and 

knees towards the house, and it was wrapped in strange, black clothing with a white 

cross on the back [там само, с. 70]; 

...he was comforted to know that he was not the only witness of the behaviour 

of the picture [там само, с. 70]; 

He must ask a second person to act as a witness and examine the picture with 

him, and he must make a determined effort to find out the house that was represented 

in it [там само, с. 71]; 

“The house has one − two − three rows of windows, and there are five 

windows in each row except at the bottom where there’s a covered entrance instead 

of the middle one, and −” 

“But what about figures?” said Williams with marked interest. 

“There aren’t any,” said Nisbet; “but −” 

“What! There is no figure on the grass in front?” 

“Not a thing.” 

“You’ll swear to that?” 

“Certainly. But there’s just one other thing.” 

“What?” 

“Why, one of the windows on the ground floor − to the left of the door − is 
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open” [379, с. 72]. 

It was quite true. There was no figure, but there was an open window. For a 

moment Williams was so surprised that he could not speak [там само, с. 72]; 

“First, I must find out what Garwood, who looked at the picture last night, 

saw. Secondly, 1 must photograph the thing before it changes further. And thirdly, I 

must find out where the house is” [там само, с. 73]. 

“I rather imagine that we are intended to see the whole thing. You see, between 

the time that I saw it last night and this morning, there was time for a lot of things to 

happen, but the figure has only reached the house. In that time, it could have done its 

business easily and gone away again. But as the window is open, I think that it must 

be inside now” [там само, с. 74]. 

There was the house, as before, under the clouds and the moon that was no 

longer full. The window that had been open was shut, and the figure was once more 

on the grass. But this time it was not creeping cautiously on hands and knees. Now it 

stood up straight and was marching quickly, with long steps, towards the front of the 

picture. The moon was behind it, and the black clothing hung down over its face so 

that hardly anything of it could be seen. Indeed, the little of it that could be seen 

made the three gentlemen deeply thankful that they could see no more than the upper 

part of its face and a few irregular hairs. The head was bent down, and the arms 

were tightly closed over an object which could just be seen and recognised as a child. 

It was not possible to say whether it was dead or living. Only the legs of the figure 

could be seen plainly, and they were terribly thin [там само, с. 75]. 

У цьому детективному тексті зчеплення також реалізовується завдяки 

багаторазовому повтору таких дій, як дивитися (на картину), чекати, 

покидати, повертатися (watch the picture, wait, leave, come back).  

3.3.3. Ефект ошуканого очікування. За І. Арнольд, ефект ошуканого 

очікування є одним із типів висунення, що ґрунтується на очікуванні певного  

висловлення та порушенні цього очікування. Це явище досліджували 

Р. Якобсон і М. Риффатер [13, с. 55–56]. Безперервність мовлення означає 

появу кожного елемента завдяки попереднім. За наявності зв’язку під час 
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переходу від одного елемента до іншого інформація сприймається дуже легко. 

Коли виникає порушення безперервності, читач не отримує очікуваного, йому 

необхідно подолати відчуття розгубленості. Це явище створює ефект 

ошуканого очікування [там само, с. 56]. Проблемі дослідження ефекту 

ошуканого очікування присвячені праці багатьох науковців [112, с. 111−112; 64, 

с. 110−117; 81, с. 214−216; 120, с. 225−229; 21, с. 134−138; 89, с. 22−27 та ін.].  

Більш детально про ефект ошуканого очікування слід сказати наступне. У 

художньому тексті кожне висловлення передає певний зміст, який стосується 

сюжету. Несподіваний поворот у сюжеті для адресата (читача) може 

передаватися двома способами. По-перше, лінійним мовленням, у якому появу 

кожного окремого елемента підготовлено попередніми, і одночасно цей 

елемент готує появу наступного. У такій ситуації адресат його вже очікує. 

Лінійне мовлення описує події порівняно спокійно, відсторонено, 

опосередковано, навіть якщо мова йде про несподіваний поворот сюжету. В 

такому випадку можна стверджувати про ошукане очікування адресата лише на 

змістовому рівні, на рівні подій сюжету, а не на рівні мовлення.  

По-друге, несподіване в сюжеті можна передати нелінійним мовленням, в 

якому сюжетна несподіванка передається одиницями мовлення, що мають 

низьку ймовірність появи після останніх.  

При цьому на елементах малої передбачуваності декодування смислу 

уповільнюється, а це фіксує увагу на формі [14, с. 71]. Отже, в другому випадку 

несподіване на змістовому рівні передається безпосередньо в мовленні, і це є 

стилістичний тип висунення «ефект ошуканого очікування». Слід зазначити, 

що не існує чіткої межі між двома способами опису несподіваного, 

окресленими вище.  

Не зовсім зрозумілим є відмежування ошуканого очікування від інших 

порушень передбачення. Незрозуміло також, наскільки обов’язковою умовою 

ошуканого очікування є підсилене впорядкування елементів мовлення перед 

елементом низької передбачуваності [там само, с. 74]. Але ці дискурсивні 
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моменти не заважають виявленню ефекту ошуканого очікування на змістовому 

рівні та його підсиленню в разі мовленнєвої реалізації.  

Як приклад здійснимо аналіз ефекту ошуканого очікування в англомовній 

детективній розповіді  “The Mezzotint” М. Джеймса. Цей тип висунення 

виокремлено у зв’язку з описом у тексті полотна з назвою “The Mezzotint” (978 

Unknown. Interesting Mezzotint: View of a country house, early part of the last 

century), яке є невідомим, а головне − постійно та неочікувано для всіх 

змінюється.  

Цей стилістичний прийом особливо яскраво виявляє себе в епізоді, коли 

вперше полотно зазнало змін, що дуже шокувало головного героя, містера 

Вільямса, знавця мистецтва. Підтвердження цьому знаходимо в наступному 

уривку: 

“Well,” said Nisbet, “I have here a view of a country house − English, I 

believe − by moonlight.” 

“Moonlight? Are you sure of that?” 

“Certainly. It seems to be past the full moon, if you wish for details, and there 

are clouds in the sky.” 

“All right. Go on. I’ll swear,” added Williams to himself, “that there was no 

moon when 1 saw it first” [379, с. 71]. 

Продовженням фрагменту з ефектом ошуканого очікування є діалог між 

містером Вільямсом і його другом, Нісбетом, в якому з’ясовується, що їхні 

описи картини не збігаються, оскільки полотно знову змінилося. 

Представлений ефект шокує персонажів: 

 “Well, there isn’t much more to be said,” Nisbet continued. “The house has 

one − two − three rows of windows, and there are five windows in each row except at 

the bottom where there’s a covered entrance instead of the middle one, and ” 

“But what about figures?” said Williams with marked interest. 

“There aren’t any,” said Nisbet; “but ” 

“What! There is no figure on the grass in front?” 

“Not a thing.” 
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“You’ll swear to that?” 

“Certainly. But there’s just one other thing.” 

“What?” 

“Why, one of the windows on the ground floor − to the left of the door − is 

open” [379, с. 71−72]. 

Як результат, у містера Вільямса відняло навіть мову (For a moment 

Williams was so surprised that he could not speak). 

Представлене полотно викликає ефект ошуканого очікування не лише в 

персонажів, але й у самого читача через те, що гарний пейзаж, який був 

описаний автором на початку розповіді, неочікувано для всіх змінює свій 

вигляд кожного разу, та врешті ледве розпізнається при місячному світлі образ 

закривавленої дитини, яка була чи то жива, чи то мертва: 

There was the house, as before, under the clouds and the moon that was no 

longer full. The window that had been open was shut, and the figure was once more 

on the grass. But this time it was not creeping cautiously on hands and knees. Now it 

stood up straight and was marching quickly, with long steps, towards the front of the 

picture. The moon was behind it, and the black clothing hung down over its face so 

that hardly anything of it could be seen. Indeed, the little of it that could be seen 

made the three gentlemen deeply thankful that they could see no more than the upper 

part of its face and a few irregular hairs. The head was bent down, and the arms 

were tightly closed over an object which could just be seen and recognised as a child. 

It was not possible to say whether it was dead or living. Only the legs of the figure 

could be seen plainly, and they were terribly thin [379, с. 75]. 

Увесь час персонажі перебувають у стані очікування. Цей стилістичний 

прийом особливо яскраво виявив себе, коли вперше картина зазнала змін, що 

дуже шокувало персонажів цього детективного тексту. Спочатку головний 

персонаж, будучи знавцем мистецтва, не був вражений нею, але коли побачив її 

вдруге, то він і його знайомі були шоковані. Ніхто не очікував, що вже 

написана картина, раптом частково змінилася сама по собі. Ефект ошуканого 

очікування відбувається також через те, що очікують побачити гарний пейзаж, 
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який був представлений автором на початку розповіді, а врешті решт побачили 

закривавлену дитину при місячному світлі.  

У наведених прикладах із художнім полотном, яке несподівано змінюється 

на очах, ефект ошуканого очікування реалізується переважно на змістовому 

рівні, але мовленнєвою реалізацією підкріплюється частково. Опис 

несподіваного явища відбувається за допомогою лінійного мовлення, 

опосередковано, переважно без виразів, які мають низьку ймовірність появи у 

тексті. Підкріплення ефекту мовленнєвою реалізацією знаходимо, наприклад, у 

детективній розповіді “Comeback” Діка Френсіса [378].    

Свідки несподівано побачили вбитого ветеринара-хірурга Скотта, який 

лежав на операційному столі, міцно зв’язаний. Опис цієї несподіваної сцени 

підкріплено досить неочікуваними образними елементами висловлень: He was 

white. “Christ,” Ken said under his breath, very pale. 

One might have thought it a joke, but there was about that energetic hard-

muscled body an unaccustomed absolute stillness, a silence as lonely as the cosmos 

[378, с. 102]. 

Спроба вбивства Пітера Дарвіна стала несподіванкою для нього самого, а 

ще несподіванішою виявилася фігура вбивці: A figure advanced from a bare yard 

away, a figure in surgical gown, surgical gloves, surgical cap and mask. He carried 

a syringe which he jabbed like a dagger at my neck. 

I felt the deep sting of the needle. I grabbed towards his clothes and he skipped 

back a pace, the eyes like grey pebbles over the mask.  

An old grey man with all the veterinary knowledge in the world. [378, с. 145].  

Виокремлені у прикладах слова й вирази мають авторський вибір, досить 

індивідуальний, тому вони мають знижену ймовірність появи в тексті. Вони 

призначені для мовленнєвого підкріплення опису несподіваних подій. Отже, 

спостерігаємо повноцінний стилістичний ефект ошуканого очікування.  

3.3.4. Антитеза. У стилістиці антитезою називають протиставлення понять 

і образів, які створюють контраст [13, с. 53]. Антитеза (гр. antithesis − 

протиставлення) − стилістична фігура, у якій протиставляється смисл слів і 
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словотвірних груп [353]. Приклади вживання антитези та обґрунтування цього 

поняття висвітлені в праці М. Лашти, А. Тихомирової та ін. [110; 226; 242, 

с. 6−39; 278; 347; 191, с. 174−184; 229; 88, с. 54−57]. 

Аналізуючи англомовні детективні тексти таких авторів, як Г. Честертон, 

Д. Вітлей, М. Джеймс, ми виявили велику кількість антитез, наприклад: 

“1 haven’t seen a line of the other man’s writing and I haven’t the slightest idea 

of what or where he is. But it is of him that I am frightened” [370, с. 93].  

Таке скупчення заперечень сприяє експресії, навіює на читача страх, 

тривогу, безвихідь, що посилюються вживанням антитези (what or where). 

Заперечні частки or, but надають тексту емоційності, створюють контраст, що 

функціює в межах антитези. 

The hall had grown darker, although it was still lit here and there by the red 

light of the setting sun. One or two of the machines had been moved from their places 

for this or that purpose, and stood here and there about the half-dark room [370, 

с. 100].  

Антитеза here and there, one or two, this or that залучається лише для опису 

вулиці, але, насправді, читач проймається похмурою картиною зображуваних 

подій. Сполучники and, or сприяють експліцитному вираженню антитез. 

Flambeau simply said, “Murder.” He ran into the flat and explored every 

corner and cupboard of it in five minutes. But if he expected to find a dead body, he 

found none. Isidore Smythe simply was not in the place, either dead or alive. After a 

careful search, the two men met each other in the outer hall. “My friend,” said 

Flambeau, speaking French in his excitement, “not only is the murderer invisible, but 

he also makes the murdered man invisible” [370, с. 100].  

Герой перебуває в пошуку, сподівається знайти тіло вбитої людини, але 

його сподівання зводяться нанівець, що передає антитеза у вигляді фрази (if he 

expected to find a dead body, he found none). У подальшому спостерігаємо такі 

лексичні антитези, як dead…alive, однак вони не виконують функцію 

протиставлення у зв’язку з вживанням заперечних сполучників either…or. 

Автор шокує читача, використовуюючи антитезу з заперечними сполучниками 
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not only is the murderer invisible, but he also makes the murdered man invisible. Це 

призводить до того, що в читача з’являється ще більше нерозкритих питань. 

Невидимим є не тільки вбивця, але і його жертва. 

“Father,” said Flambeau after a pause, “1 believe it’s more easily understood 

by a priest than a detective. No friend or enemy has entered the house, but Smythe is 

gone, as if stolen by spirits. If that has a natural explanation, I –“  [370, с. 101]. 

Розслідування справи триває, у слідчих виникає ще більше запитань, а 

відповідей не знаходиться. Уживання антитези friend…enemy сприяє 

вираженню експресії, що має негативний характер. Відчувається дуже сильний 

розпач. У головного героя Фламбо відсутні пояснення відносно таємного 

зникнення Сміта, адже в його дім ніхто не проникав: 

“…Have you ever noticed this – that people never answer what you say? They 

answer what you mean – or what they think you mean” [370, с. 102]. 

У наведеному уривку завдяки антитезі this – that розкривається 

філософська думка автора. Глибина цих слів полягає в тому, що людина 

відповідає не на конкретно поставлене запитання, а на те, що співрозмовник 

має на увазі. 

She thought that they were true all right, but they couldn’t be true. A person 

can’t be quite alone in a street a second before she receives a letter. She can’t be 

quite alone in a street when she starts to read a letter which she has just received. 

There must be somebody quite near her. He must be invisible to the mind [370, 

с. 102]. 

У поданому прикладі автор використовує антитезу (they were true all right, 

but they couldn’t be true) для передавання думок героїні, яка не помічає 

злочинця, котрий знаходився поруч. Секрет полягає в тому, що зловмисник − 

серед своїх, тому його не підозрюють.   

The things which people believe to be ghosts are nearly always the working of 

the imagination or tricks which have been produced for a special purpose [388, 

с. 106].  
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У наведеному реченні антитеза imagination or tricks допомагає читачеві 

розібратися зі страхами, через пояснення того, що в кожній ситуації діє лише 

механізм уяви, фантазії людини або трюків для досягнення певної цілі. 

“Right, then. The morning after we took the place the night-watchman was 

found on the ground floor badly hurt, and halfdead. There had been no robbery; all 

the doors and windows were still locked. Yet somehow this unfortunate man had been 

attacked, while he was checking the storehouse, in the most violent manner by 

someone or something that has the most unbelievable strength” [388, с. 107]. 

У цьому уривку розкривається жахлива картина скоєного злочину. Нічного 

сторожа знайдено напівживим. Напад був здійснений жахливий спосіб і 

невідомо ким, це підкреслює використана автором антитеза someone or 

something. 

“Good heavens, no! You’re my guest. I cannot allow – well, anyone like yourself 

to spend a night in that place alone.” Orsen smiled. “I see you’re thinking of my size, 

Mr. Ffemmingway. But I should carry a gun. We could also have a police guard 

outside the building, and if they are criminals who are doing this, my shots would 

bring immediate help. However, if it really is a ghost or an evil spirit, I am far better 

able to deal with it than the toughest policeman in New York” [388, с. 110]. 

Ця частина абзацу передає страх і розгубленість головних героїв. Однак 

вони готові боротися з невідомим ворогом,  якого описано антитезою a ghost or 

an evil. 

But Orsen declared, with great confidence, that he meant to find out whether the 

attacker was a ghost or a man [388, с. 110].  

Герой детективної розповіді Орсен виражає свою безстрашність, рішучість 

у пошуку зловмисника, що передається за допомогою антитези a ghost or a man. 

Він його все одно знайде, будь то є привид, чи людина. 

“Well, sir, I don’t compare my opinion with yours, but I wouldn’t hang that 

picture where my little girl could see it” [379, с. 74]. 

У цьому реченні завдяки антитезі my opinion… yours влучно передається 

відданість слуги своєму хазяїнові. 
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With these words the excellent man left to visit the rest of his masters. The three 

gentlemen immediately gathered round the mezzotint. There was the house, as before, 

under the clouds and the moon that was no longer full. The window that had been 

open was shut, and the figure was once more on the grass. But this time it was not 

creeping cautiously on hands and knees. Now it stood up straight and was marching 

quickly, with long steps, towards the front of the picture. The moon was behind it, and 

the black clothing hung down over its face so that hardly anything of it could be seen. 

Indeed, the little of it that could be seen made the three gentlemen deeply thankful 

that they could see no more than the upper part of its face and a few irregular hairs. 

The head was bent down, and the arms were tightly closed over an object which 

could just be seen and recognised as a child. It was not possible to say whether it was 

dead or living. Only the legs of the figure could be seen plainly, and they were 

terribly thin [379, с. 75].  

Протягом усієї детективної розповіді читач перебуває в напруженому 

стані. Герої детективного тексту мають справу із дивною картиною. Вона 

постійно змінюється протягом доби. Помічено дитину чи то мертву, чи то живу, 

в жахливому закривавленому стані. Використання антитези dead or living ще 

більше посилює експресію. 

Отже, у текстах англомовної детективної розповіді наявні такі типи 

висунення, як конвергенція, зчеплення, ефект ошуканого очікування й антитеза. 

Вони сприяють збагаченню та урізноманітненню мови, наповнюють текст 

експресією. Наше дослідження підтверджує, що синергія стилістичних засобів 

виразності та автологічного стилю наділяє синергетичними властивостями 

англомовну детективну розповідь, тобто сприяє самоорганізації імпліцитного 

смислу розповіді.  
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3.4. Прагмастилістичні завдання щодо використання мовних засобів 

виразності в англомовній детективній розповіді  

 

Розмаїття специфічної лексики, стилістичних фігур, типів висунення та 

інших засобів у детективній розповіді підпорядковано певним прагматичним 

цілям. Розкриття злочину, підтримка інтриги в сюжеті, створення художніх 

образів є різнорівневими цілями-атракторами, заради яких створюється та чи та 

розповідь. Реалізація кожної з названих цілей потребує певної авторської 

мовленнєвої стратегії й тактики, їхнього відображення в мовній поведінці 

персонажів. Детальне дослідження стратегій і тактик не входить у наше 

завдання, але виходимо з розуміння того, що кожен стилістичний засіб у 

детективній розповіді має своє прагматичне виправдання. При цьому найбільш 

ефективною реалізацією виявляється поєднання, комбінація стилістичних 

засобів.  

Основними прагматичними завданнями використаних у детективній 

розповіді стилістичних засобів є такі:  

1. Інформування адресата (читача) про події, міркування та настрої персонажів, 

про об’єктивні обставини злочину і слідства. Для забезпечення такої 

інформативності цілком виправдане вживання корпоративної та професійної 

лексики, що створює в сюжетах адекватну картину протистояння злочинців і 

представників закону. Інформативність у сюжеті розподілена нерівномірно: для 

підтримки інтриги на початку розповіді інформація подається зі значними 

прогалинами, є загадковою, далі вона розгалужується згідно з кількома 

версіями злочину і, нарешті, концентрується на єдиній істинній версії, 

набуваючи доказовості.  

 Такий шлях інформативності виправдовує її акцент на окремих фактах і 

подіях, що досягається стилістичними типами висунення та іншими прийомами 

виразності з метою зосередження уваги на окремих подіях.  

2. Створення художніх образів, символів, концептів. Для створення образів 

застосовуються переважно чотири прийоми: аналогія, контраст, неповна 
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репрезентація, рекурентний опис (див. розділ 2). Ці прийоми, реалізуючись 

завдяки лексичній та семантичній сполучуваності слів, створюють конотації у 

текстах. При цьому виникає декілька типів конотації. Застосовуються також 

синтаксичні засоби виразності, уживання яких часто стає підґрунтям для 

стилістичних типів висунення – конвергенції, зчеплення, антитези, ефекту 

ошуканого очікування.   

Прагматичне завдання інформування адресата (читача) в детективній 

розповіді корелює з однією з її прагматичних цілей – протягом усієї розповіді 

підтримувати інтерес читача до інтриги, послідовно, але нелінійно привести 

його до розв’язки. Для підтримки інтересу до інтриги інформація акцентується 

на загадковісті подій, на протиріччях обставин і поведінки персонажів, а далі 

акцент переміщується в площину уточнення версій злочину, відбору 

найлогічніших версій, і нарешті, до кульмінації розповіді. В цій частині, як 

правило, автор вводить критичну подію, яка остаточно виявляє істинну версію 

злочину.  

Така динамічна прагматика спілкування з читачем вимагає спеціальної 

мовностилістичної реалізації, узгодженої з традиціями цього жанру. 

Критеріями застосування мовних засобів виразності постають відображення у 

мовленні «загадковості», «протирічності / несумісності», «логічності», 

«критичності події».  

У дисертації вже зазначалось, що англомовна детективна розповідь має 

тенденцію до економного використання мови, засобів виразності. Економним 

засобом виразу «загадковості» є застосування ефекту ошуканого очікування 

(один із типів висунення, див. розд. 3.3.3).  Приклад такого стислого опису: 

мандрівники йшли одним шляхом, і на ньому дівчина загубила коштовну 

перлину. Пошуки нічого не виявили, хоча більше там ніхто не ходив. За 

логікою перлина там і залишилась. (А. Крісті, “The pearl of price”).  

Протирічність версій злочину легко зобразити, вказавши несумісність 

атрибутів цих версій. Наприклад, свідок (правдивий?) повідомляє, що побачив 

за вікном у темряві якусь страшну постать; його сестра тут же померла від 
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переляку. Але вранці слідчий (Холмс) обстежив досить вологий квітник біля 

вікна і не знайшов там жодного відбитка. (А. Конан Дойл, “The adventure of the 

devil’s foot”).  

Відбитки на вологому ґрунті та підвіконні є атрибутами версії злочину 

(загибель людини від страшного видіння). Відсутність цих атрибутів несумісна 

з цією версією. Економний опис автологічним стилем наведеного епізоду в 

розповіді відповідає також критерію логічності.  

Прагматичне завдання відобразити критичну подію, що веде до 

остаточного розкриття злочину, реалізується засобами виразності, 

релевантними «критичності». «Критичність» в детективі має ознаки: щільну за 

часом зміну обставин, емоційне реагування діючих осіб, зізнання у злочині або 

переконливе викриття злочинця. Ці ознаки у більшості детективних розповідей 

реалізуються у кінцевому опозиційному діалозі «слідчий-злочинець».  

Отже, прагматичне завдання інформування читача протягом розповіді 

призначене для підтримки його інтересу до інтриги від її виникнення до 

завершення і реалізується засобами виразності, які забезпечують динамічну 

зміну характеру інформації від «загадковості» до ознак «критичності».  

Прагматичне завдання створення художніх образів та концептів 

детективної розповіді також реалізується системою лінгвостилістичних засобів 

виразності. У нашій праці розглянуто чотири принципи утворення художніх 

образів − принцип контрасту, аналогії, принцип рекурентності та неповна 

презентація. Реалізація цих принципів можлива численними засобами 

виразності, які природні жанру детективу і вивчаються в нашій праці. 

Системність застосування цих засобів полягає в тому, що вони послідовно 

забезпечують: а) інформаційний складник художнього образу або концепту 

(прив’язку до імені, місця та часу перебування, рід занять та ін.); б) оцінний 

складник (позитивне / негативне ставлення до елементів інформаційного 

складника); в) асоціативний / естетичний складник (задоволення / 

незадоволення елементами складників а) і б) асоціації з особистим досвідом 

читача).  
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Висновки до розділу 3  

  У розділі досліджено особливості лексики детективної розповіді, які 

виявляються в систематичному використанні корпоративної та професійної 

лексики. У реальних текстах розповідей обидва види лексики переплітаються, 

не мають чіткого розмежування, хоча професійна лексика базується переважно 

на однозначних термінах, а корпоративна позначає поняття, які є вживаними 

певною групою людей (професіоналів, прибічників певного світогляду, 

соціальної, вікової або статевої спільноти). Під час аналізу корпусу 

англомовних детективних розповідей виявлено 12 пластів професіоналізмів, які 

стосуються різних тем спілкування.  

 Використання корпоративної та професійної лексики в розповідях значно 

спрощує інформування адресата (читача) про сутність злочину та хід слідства, 

що є одним із прагматичних завдань мовлення в розповіді.  

Засоби виразності в детективній розповіді досліджено з боку їх 

застосування для створення образності мовлення − художніх образів і символів. 

Це прагматичне завдання досягається застосуванням тропів, утворенням 

конотацій в особливих словосполученнях, уживанням інтенсифікаторів, а також 

широким застосуванням стилістичних типів висунення. Засоби образності 

можна охарактеризувати як парадигматичні, оскільки вони засновані на 

асоціації вибраних автором слів і виразів з іншими, близькими їм за значенням. 

Образність − цілісне сприйняття слова, групи слів або фрагмента тексту. Образ 

виникає як сукупність семантичних значень слів з їх зв’язками та можливими 

конотаціями, що відображають повноту і внутрішні протиріччя цілого. 

Образність досягається завдяки багатьом засобам виразності, в тому числі, 

семантичній та лексичній сполучуваності слів, конотаціям.  

Семантична сполучуваність − здатність слів поєднуватися цілими 

класами слів на основі загального змісту. Лексична сполучуваність − здатність 

слів поєднуватися не з цілим класом, а лише з окремими словами з цього класу.  

Засоби виразності передають емоційність мовлення за допомогою 

синтаксичних структур, таких як інверсія, риторичне питання, паралельні 



 

 

 

144 

 

конструкції, контраст та ін. У текстах англомовних детективних розповідей 

поширеною є редукція синтаксичних структур, тобто випущення одного чи 

декількох членів речення. Досить поширеними є еліпсис і парцеляція. Еліпсис є 

засобом мовної економії й часто застосовується  у назвах, оголошеннях, 

коротких повідомленнях. Розповсюдженим засобом виразності стилістичного 

синтаксису є перелічування, що реалізовується в результаті повторення 

однорідних синтаксичних одиниць різної ємності в рамках висловлювання із 

закінченою думкою. Перелічування може бути двочленним, парним, 

багаточленним, сполучниковим, багатосполучниковим, безсполучниковим. У 

художніх наративах застосовуються різного виду повтори, які наповнюють 

висловлювання смисловим та емоційним забарвленням. Наприклад, широко 

застосовується епіфоричний повтор, граматичний паралелізм, апозиопезис. 

Спостерігається також використання синтаксичної тавтології, парцеляції 

(ізольованих речень).  

Типи висунення застосовуються для концентрації уваги та думок адресата 

на важливості окремої події, на певному факті чи аргументі. Таке функційне 

призначення типів висунення реалізується всіма стилістичними засобами 

виразності, частіш за все − синтаксичними.  

У дослідженні виокремлено та проілюстровано прикладами з текстів 

детективних розповідей емоційні, оцінні та експресивні типи конотацій. У 

розділі 3 доведено нерозривний зв’язок лексики розповіді, стилістичних засобів 

виразності, типових прийомів із прагматичними завданнями авторів розповідей. 

Серед цих завдань головними є інформування адресата про перебіг подій, 

сюжетні лінії, а також − завдання створення художніх образів і символів.  
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РОЗДІЛ 4. АНГЛОМОВНА ДЕТЕКТИВНА РОЗПОВІДЬ У 

ЛІНГВОСИНЕРГЕТИЧНОМУ АСПЕКТІ 

 

4.1. Інформаційно-синергетична модель детективної розповіді 

   

Синергетика – це наука про самоорганізацію складних систем різної 

онтології. Термін «синергетика» походить від грецького συνέργεια, що означає 

узгоджена дія, співробітництво. Він був запропонований німецьким фізиком 

Германом Хакеном на позначення науки про спільні дії компонентів і підсистем 

у різних складних системах, зокрема у лінгвістиці [141; 142; 205; 317; 291; 60; 

63].  

У сьогоденні наука лінгвосинергетика переживає період бурхливого 

розвитку як в Україні, так і в інших країнах. Досліджуються процеси 

самоорганізації у мові, семіотиці, просодиці, різних типах жанру та дискурсу. 

Не є винятком і жанр детективної розповіді, синергетичну модель якої 

представлено в нашій роботі.  

 Наші дослідження багатьох англомовних  детективних розповідей 

засвідчують, що ці твори  в різних авторів побудовано за єдиною інформаційно-

синергетичною моделлю. У ній, з одного боку, відображено традиційний для 

цього жанру перебіг подій від скоєння злочину до його викриття.  Є 

припустимими різні ускладнення цього перебігу, а також випадки, у яких 

ніякого злочину й не було, а лише створена його видимість; випадки кількох 

одночасних злочинів та ін. Попри це розкриття істини в детективній розповіді 

відбувається за загальною схемою, яка відображена в моделі.  

 З точки зору синергетики ситуація в детективі є системною; розвиток 

системи спрямовує до цілі-атрактора (розкриття істини) і відбувається завдяки 

конфліктній взаємодії її складників: злочинці – слідчі (персонажі, що 

виконують ці ролі). Ознаки самоорганізації такої системи пояснимо далі, 

спираючись на приклади з відомих англомовних детективних розповідей. 
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Подамо попередній опис інформаційно-синергетичної моделі детективної 

розповіді.  

1. На початку твору відбувається злочин, який розпалює інтерес читача до його 

розкриття. Нерідко цьому передує цілком нейтральний сюжет, у якому автор 

детективної розповіді готує ситуацію та необхідних персонажів як майбутніх 

свідків і аналітиків (слідчих).  

2. Персонажі разом з автором висувають низку версій злочину, спираючись на 

знайдені атрибути версій. При цьому спочатку враховуються та аналізуються 

(фізичні) причини й умови, що створили можливість злочинних подій. Далі, 

коли причини й умови достатньо усвідомлено, вони можуть ще доповнюватися, 

але головний акцент робиться на запитаннях і версіях щодо зацікавлених у 

скоєнні злочину. З точки зору синергетики цей перехід є точкою (або зоною) 

біфуркації слідства.  

3. Продовжується відпрацювання різних версій; адже зібрано достатньо 

атрибутів, з’ясовано коло причин і умов злочину, та встановлено коло 

підозрюваних.  

4. Як правило, відбувається якась критична подія (спонтанна або спеціально 

спровокована слідчими), що дозволяє відкинути всі версії злочину, крім однієї, 

відтак, злочин розкрито. Це точка максимального напруження сюжету 

(кульмінація), у якій досягається ціль – встановлення істини, що з 

синергетичного погляду є досягання системою свого атрактора.  

 Реалізація описаної моделі відбувається за дією так званого параметра 

порядку системи – найбільш рухомого параметра, який у певний спосіб 

оптимізує рух системи до атрактора. У детективі параметром порядку є наявна 

в даний момент інформація. З плином подій у сюжеті виявляються атрибути 

різних версій, а їх вагомість, значення змінюються. Параметр порядку надає 

необхідної ваги атрибутам кожної версії тим, що маніпулює інформацією 

навколо цих атрибутів.  Зрозуміло, що в цьому процесі вирішальну роль 

відіграє автор детективної розповіді. Але ця роль – не одноосібна. Маніпуляція 

інформацією в розповіді обмежена рамками детективного жанру, отже, 
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параметр порядку та автор, що стоїть за ним, не діє абсолютно вільно. Але 

головним є те, що зміна значення того чи того атрибуту версії породжує ланцюг 

переоцінки інших подій і умовиводів. Таким чином, відбувається зворотний 

зв’язок  і переоцінка смислів інших подій і версій. Уточнимо висловлені думки.  

 Зміна значення кожного атрибуту версії злочину дійсно призводить до 

переоцінки попередніх подій, їх смислу, їх ваги у слідстві. Цей процес має 

вигляд природного завдяки майстерності письменника. А з синергетичної точки 

зору кожна така пероцінка є результатом зворотнього зв’язку між попередньою 

подією та чинною, новою інформацією, яку своєчасно вводить автор. Як 

правило, пероцінка відбувається імпліцитно й самостійно самим читачем, без 

явних підказок автора.  Це і є самоорганізація смислу художнього твору, 

зокрема детективної розповіді.  

 Процесом самоорганізації смислу керує автор твору, переслідуючи свої 

цілі, але він при цьому змушений враховувати обмеження, умовність жанру 

детективу. Такими умовами є, наприклад, експліцитне повідомлення про 

злочин, конкуренція версій, кульмінація сюжету з розкриттям істини. Навколо 

цих обов’язкових умов автор вільний організувати будь-яку інформацію, яка 

стосується злочину та слідства. Така відносна свобода автора в синергетиці 

виражається терміном «параметр порядку». Цей параметр створює найбільш 

оптимальний шлях до цілі-атрактора художнього твору, обминаючи обмеження 

(репелери) жанру.  

 Отже, самоорганізацію художнього тексту (ширше − художнього 

дискурсу) ми розуміємо не в тому сенсі, що він виникає незалежно від автора, а 

в тому, що автор є одночасно і творчим конструктором твору, і знаряддям 

атракторів та репелерів цього жанру, які виникли ще до автора та незалежно від 

нього [168, с. 29].     

Наведемо графічну схему інформаційно-синергетичної моделі детективу.  
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Рис. 4.1. Інформаційно-синергетична модель детективної розповіді.  

 

Проілюструємо наведену модель кількома прикладами відомих 

англомовних детективних розповідей.  

1. Д. Френсіс, “Comeback”.    

У цій розповіді подія-злочин є такою. У відносно короткий період 

відбувається загибель елітних коней у ветеринарній клініці під час їх 

оперування (або відразу після операції). За версією лікарів, це загадка, оскільки 

відсутні будь-які причини для цього. Ще немає підозри, що це чиїсь злочинні 

дії.  Повідомлення про загибель автор уводить поступово, як факт.  

 “Belinda told us,” Greg said, finally, “that you’ve had some trouble with a horse 

today.” 

“It died.” Ken had clamped a lid tight over his seething troubles and the strain came 

out in staccato speech. “Couldn’t save it.” [378, с. 21]. 

Далі діалог між ветеринаром-хірургом Кеном і Пітером Дарвіним: 

 “I operate on horses about five times a week. Normally you’ll lose less than one out 

of every two hundred on the table. For me, that means mavbe one or at most two 

 Досягнення цілі-атрактора: розкриття злочину, тобто прийняття версії, яка 

має 100%-ве  підтвердження (або близько до цього)   

Критичні події, що відкидають усі версії, крім однієї  

Кілька   версій   однакової   ймовірності   

Атрибути   версій 
Зона  біфуркації 

Подія – злочин  

Оцінка атрибутів версій за 

їх фізичною можливістю  

Оцінка атрибутів версій за 

критерієм «хто 

зацікавлений»? 
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deaths a year. You can’t help it, horses are difficult under anaesthetic. Anyway,” he 

swallowed, “I’ve had four die that way in the last two months.” It seemed more like 

bad luck to me than utter tragedy, but I said, “Is that excessive?” 

“You don’t understand!” The pressure rose briefly in his voice and he stifled it with 

an effort. 

“The word goes round like wildfire in the profession. People begin to snigger. Then 

any minute the public hears it and no one’s sending horses to you any more. They ask 

for a different vet. It takes years to build a reputation. You can lose it like that.” He 

snapped the long fingers. “I know I’m a good surgeon. Carey knows it, they all know 

it, or I’d be out already. But they’ve got themselves to consider. We’re all in it 

together” [там само, с. 28].  

 У наведених вище двох фрагментах з тексту цієї детективної розповіді 

(яка розглядається як самоорганізована система з ціллю-атрактором – розкрити 

злочин) параметр порядку надає обставинам загибелі коней загадковості, але це 

ще не атрибути злочину.  

   Пожежа в клініці знищила записи про звичайність операцій над кіньми 

без будь-яких відхилень. Це були докази професіоналізму хірурга Кена, яких 

тепер немає. Кен продовжує розповідати про дивні результати деяких 

звичайних операцій останнього часу:  

“Mostly. But a couple of weeks ago there was an Olympic-standard show-jumper - 

and that didn’t die during an operation. I had to put it down.” He looked into 

tormented space. “I’d done a big repair job on its near hind a week earlier where it 

had staked itself breaking a jump, and it was healing fine back at home, and then they 

asked me out to it as the whole leg had swelled like a balloon, and the tendon was 

shot to hell. The poor thing couldn’t put its foot to the ground. I gave it painkillers 

and brought it here and opened the leg up, but it was hopeless… the tendon had 

disintegrated. There wasn’t anything to repair.” 

“Does that happen often?” I asked. 

“No, it damn well doesn’t. The owner was furious, his daughter was in tears, there 

was a hullabaloo all over the place. They’d insured the horse, thank God, otherwise 
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we would have had another lawsuit on our hands. We’ve had to insure ourselves 

against malpractice suits just like American doctors. You get some very belligerent 

people these days in the horse world. They demand perfection a hundred per cent of 

the time, and it’s impossible” [378, с. 29].  

 Далі Кен засмучено повідомляє про свою беззахисність перед слідством у 

зв’язку зі знищенням у пожежі усіх комп’ютерних записів:  

He gestured helplessly. “Now all the files are bound to have gone. So has the 

computer itself, I suppose. This terminal is dead, anyway. So there will be no records 

anymore to prove that all the operations when the horses died were normal regular 

procedures” [там само, с. 30].  

Перед цими подіями, а також паралельно з ними, автор уводить персонаж 

(Пітер Дарвін), який має добрі аналітичні здібності й у подальшому грає роль 

добровільного слідчого, котрий бажає врятувати репутацію свого друга Кена. 

Уведення цього персонажа побудовано на цілком випадкових обставинах, але 

вони створюють значущий контекст, фон для подальшого розуміння шляхів 

розкриття злочину.  

2. Персонажі відшукують аргументи (атрибути) версій щодо подій з кіньми, які 

стосуються фізичних причин і умов того, що відбувається. Кен висуває версію: 

зупинка серця в коня могла статися від передозування інсуліну. В іншого коня 

хірурги знаходять у шлунку швейну голку з петлею, яка призвела до завороту 

кишок.  

“I never did get anyone prosecuted because there was no way of knowing who’d 

done it, but I woke up one morning with the answer in my head, and I’m certain that 

that colt was deliberately killed even if there wasn’t an obvious reason for it.” 

“So what killed him?” I asked, fascinated. 

“Insulin,” he said, “though I can’t prove it.” 

“Insulin?” 

“Yes. Well, horses don’t get diabetes, except so rarely it’s almost never. You 

wouldn’t give horses insulin for anything. If you gave a horse a big overdose, his 

blood sugar would fall catastrophically and he would go into hypoglycemic shock, 
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with convulsions and then coma, and death would be inevitable. It fitted the 

symptoms of the colt. I began looking for mentions of insulin in veterinary case 

reports, but there isn’t much anywhere about normal insulin levels in horses. As they 

don’t get diabetes, there isn’t the need for research. But I found enough to know 

better what to look for next time in the blood chemistry - if there is a next time. And I 

found that in America three or four racehorses had almost certainly been killed that 

way for the insurance. I showed Carey the case reports and we both told Oliver what 

I thought so that he would be on the look out, but we haven’t come across it again.” 

“It must have been for the insurance,” I said, pondering. 

“But Mr Eaglewood said it wasn’t insured” [378, с. 72].  

 Далі в розповіді наведено сцену безпосередньої демонстрації Пітеру 

Дарвіну фізичної причини загибелі коня:  

 “I want to look at something,” he said. “Do you mind if I show you” 

“Of course not.” 

He went over to the table where the dishes still lay with the spent syringes in them: 

not three dishes now, but four. The fourth contained a large unidentifiable bit of 

convoluted bloody tissue with flapping ends of wide tube protruding, the whole thing 

pretty disgusting to my eyes. 

“That’s what I took out of the mare,” Ken said. 

“That? It’s huge.” 

“Mm.” 

I stared at it. “What is it?” 

“A twisted bit of intestine, but there’s something odd about it. Wait while I get some 

gloves, and I’ll find out.” 

He went and returned with clean gloves, and then with strong movements of fingers 

and a spatula he slightly loosened the fearsome knot in which one loop of intestine 

had tightened round another like a noose, throttling the passage of food altogether. 

Incredibly, there seemed to be a thread wound in among the tissue, pale strong 

thread like nylon. 
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Frowning, Ken spread some of the cut edges apart to look at the contents, 

astonishment stiffening in his face. 

“Just look at this,” he said disbelievingly, and I peered through his hands into the 

gap he was holding open and saw, with an astonishment beyond his own, a three-inch 

diameter semi circular needle, the strong sort used for stitching carpet. 

He spread open another few inches and we could both see that the needle was 

threaded with the nylon. The needle, passing round and round in the intestine, had 

effectively stitched it into the knot. 

“We have this happen from time to time with cats and dogs,” Ken said. “They 

swallow sewing needles that have fallen to the floor and literally stitch themselves 

together. I’ve never known it in a horse. No needles carelessly dropped in their 

vicinity, I suppose” [378, с. 40].  

 У наведеній вище розповіді Кен з’ясував обставини загибелі елітного 

коня (хтось увів йому інсулін). Цей факт засвідчує про навмисне вбивство. Але 

версія зацікавленості у вбивстві заради отримання страховки спростовується 

(тобто параметр порядку надає їй нульової ваги). Епізод із знаходженням у 

шлунку коня голки параметр порядку визначає як вирішальний або найбільш 

вагомий аргумент злочину. Але ще немає суттєвих атрибутів мотиву злочину, 

немає підозрюваного.    

Далі персонажі відшукують ті атрибути версій, які поясняють чиюсь 

зацікавленість у загибелі коней. Слідство потрапляє в зону біфуркації, а 

параметр порядку поступово збільшує вагу різних версій зацікавленості у 

вбивствах.  Зацікавленість може бути в попередньому страхуванні коней (далі 

ця версія відпадає), це може бути невмотивованою жорстокістю щодо коней 

одного з підозрюваних (Вінні Ліз).   

“It sounded as if it might not have been the first disaster.” 

“You’re right, it wasn’t. Another of his died on the table about a month ago while I 

was doing respiratory tract surgery. And one died in its own box…” His voice took 

the by now familiar note of desperation. “I don’t do anything wrong, I’m always 

careful. They just died.” 
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“Mm. Well, why don’t you give me a complete chronological list of all the things that 

have ended badly Also the names of all the owners and trainers and anything special 

or particular about them? If you’re sure what you did was OK, we have to find 

another explanation.” 

“What explanation?” 

“Villainy, wouldn’t you think?” 

“But it’s impossible. That’s the trouble. I’ve checked everything over and over again. 

Gone over everything in my mind. I can’t sleep… And what’s the point of killing 

them?” 

I sighed. “Let’s start with the list.” 

“I’d need my notes -” He broke off, freshly appalled. “All my notes are burnt” [378, 

с. 53]. 

Навмисний підпал у клініці  – ще один аргумент щодо версії про 

зацікавлених. 

Приклад розмови між Пітером Дарвіним та його матір’ю (див. у додатку 

2, приклад № 9). 

 Далі за текстом детективної розповіді на тлі зростаючої підозри слідчих 

щодо чиєїсь зацікавленості в загибелі коней відбувається часткове повернення 

до аналізу фізичних умов і обставин, які уможливили таємне вбивство коней. 

Слідчі аналізують, хто і для чого в клініці отримував небезпечні ліки, 

препарати. Це петля негативного зворотного зв’язку (за синергетичною 

термінологією), яка знов спрямовує на пошук аргументів щодо зацікавлених у 

злочині.  Виявилося, що єдиним отримувачем цих ліків був анестезіолог Скотт, 

отже, він знав, хто у клініці їх використовує.   

The delivery note given to Scott had warnings stamped all over it. 

“Extremely hazardous material.” 

“For the use of qualified personnel.” 

“Laboratory only.” 

“Hand delivered.” 

Scott had signed his name in acceptance. 
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The fuss, it seemed, was over three small ampoules of something called tetrodotoxin. 

When Ken saw it he said immediately, “Anything with the suffix “toxin” is 

poisonous” [378, с. 137]. 

As I had the dictionary in my hands, and on the off chance, I looked up puffer fish. 

The entry read: 

“Puffer, also called blowfish or globefish, capable of inflating the body with water or 

air until it resembles a globe, the spines in the skin becoming erected;” 

So far, so good. It was the sting in the tail that had me gasping. 

“of the fish family Tetraodontidae” [там само]. 

3. Отже, вимальовується кілька версій поки що однаково ймовірних: 

жорстокість Вінні Ліза, страхування коней, зацікавленість когось із персоналу 

самої клініки. Перші дві версії поступово відпали, оскільки слідчі виявили 

загиблих коней, які не були застраховані; виявилося, що Вінні Ліз не мав 

доступу до кількох коней, яких убили. Аналіз і події тепер концентруються 

навкруги третьої версії.  Знов спостерігається петля негативного зворотного 

зв’язку, у якій фізичні можливості вбивства коней (небезпечні ліки) ведуть до 

їх отримувачів (ті, хто одержують / одержувачів / утримувачів / власників) і 

посередників. Та остаточно все з’ясовується у двох схожих критичних подіях, 

які вже однозначно наводять на зацікавленого вбивцю. Спершу знищили 

важливого свідка, а може, і співучасника (Скотта). Перед читачем 

розкривається подальший аналіз версій  (див. у додатку 2, приклад № 10). 

І нарешті, Керрі Хьюетт, завідувач клініки, намагався так само вбити 

слідчого Пітера Дарвіна, але цього не сталося через випадкову присутність 

однієї жінки.  

“A figure advanced from a bare yard away, a figure in surgical gown, surgical 

gloves, surgical cap and mask. He carried a syringe which he jabbed like a dagger at 

my neck. 

I felt the deep sting of the needle. I grabbed towards his clothes and he skipped 

back a pace, the eyes like grey pebbles over the mask. 
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I knew too late that he’d been hiding behind the bullring wall, that he’d darted 

out to inject Annabel, that he’d hidden again and come out of the other end to creep 

up behind me as I bent over her. 

I knew, while clouds swiftly gathered in my brain, I knew as I went to 

inexorable sleep, that I’d been right. Small comfort. I’d been foolish as well. 

The man in surgeon’s clothes had murdered Scott. 

An old grey man with all the veterinary knowledge in the world. 

Carey Hewett” [378, с. 145].  

 У гострій ситуації, коли Пітер Дарвін розуміє, що Керрі намагається його 

вбити, він все ж не розуміє, чому: адже завідувач клініки Керрі є поважною 

людиною, добрим фахівцем. Ця ситуація сприяє напруженню в інтризі.  

“No trap I could have devised would have revealed Carey as conclusively as 

the one he’d set for me. 

Between intuition and probability I’d come to see that it had had to be Carey I 

was looking for, but until he’d attacked me I’d had no way of persuading anyone else 

to believe me. Carey was the grand old man, the father of the practice, the authority 

figure, the one respected and trusted above all others by the clients” [там само, 

с. 147].  

Post factum слідчі розуміють мотиви злочинних дій Керрі Хьюетта, і 

слідство завершується успішно. 

Розглянутий приклад детективної розповіді цілком відповідає загальній 

інформаційно-синергетичній моделі цього жанру. В сюжеті виявлено 

відповідний порядок подій, зону біфуркації слідства, петлі зворотного зв’язку 

між атрибутами фізичних можливостей злочину та атрибутами (ознаками) 

зацікавленості деяких персонажів у скоєнні злочину. Це призводить до 

еволюції, самоорганізації смислів різних версій злочину. Можна також 

простежити зміну ваги різних атрибутів версій, яку забезпечує параметр 

порядку. Проведений аналіз дії параметра порядку в розповіді висвітлює 

винятково інформаційний рух сюжету, дозволяючи уникнути розгляду 

художніх прийомів, стилістики тексту, які в його самоорганізації відіграють 
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допоміжну роль. Отже, розглянута детективна розповідь є цілком системним 

синергетичним об’єктом.   

У детективній розповіді Діка Френсіса реалізація концептів на 

комунікативному рівні має особливість. Сутність більшості атрибутів концептів 

міститься в розлогих діалогах та монологах персонажів; іноді вдається її 

вичленувати в окремій фразі (у цьому випадку в англійському тексті вона у нас 

підкреслена). Увесь навколишній діалог/монолог складає необхідний контекст 

для розуміння цієї сутності.  

 На лексико-стилістичному рівні атрибути й контекст до них часто 

виражено за допомогою корпоративної лексики, оскільки злочин відбувається у 

професійній сфері (ветеринарній хірургії).  Ці когнітивні та мовні питання є 

предметом окремої розвідки. 

2. А. Крісті, “The pearl of price”.   

 Аналіз цієї розповіді здійснюємо також за розробленою нами моделлю.  

1. Відбулася подія, яку спершу ніхто не сприйняв як злочин:  у Керол Бландел, 

дочки пихатого багатія, на екскурсії в Петру випала з вуха і зникла нібито 

надзвичайно коштовна сережка з перлиною. До цієї події в нейтральній розмові 

між персонажами археолог Карвер викладає свою концепцію, що є злочин.  

 The brain is adjusted to carry so much weight. The thing that precipitates the 

crisis–that turns an honest man into a dishonest one–may be a mere trifle. That is 

why most crimes are absurd. The cause, nine times out of ten, is that trifle of 

overweight–the straw that breaks the camel’s back [372, с. 101]. 

У наведеному епізоді змістом параметра порядку є інформація про те, як 

абстрактно взагалі розуміє мотиви злочину археолог Карвер. Саме його 

концепція злочину далі наведе слідчого (Паркера Пайна) на думку використати 

цю концепцію для викриття Карвера.  

2. Як зазвичай у детективних розповідях, опис атрибутів версій події з 

сережкою починається з імовірних фізичних причин. Можливо, сережка була 

погано закріплена, хоча археолог Карвер перед цим сам її люб’язно закріпив і, 

розстебнувшись, вона загубилася на нерівній, укритій камінням дорозі.  
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Далі відбувається біфуркаційний перехід до пошуку гіпотез, щодо 

зацікавлених у викраденні сережки, якщо вона насправді не загубилася, а 

кимось таємно знайдена. Керол та її батько через особисті причини відводять 

підозру від свого секретаря Джима Херста, хоча в минулому він був крадієм. 

Його виправдання, відведення підозри від нього не є переконливими, отже, 

підозра в Паркера Пайна і в читача залишається.  

‘Well, you’re going to take this one,’ said the girl calmly. ‘Look here, Mr Pyne, 

I’m just as wretched as anyone could well be.’ 

‘What is troubling you?’ he asked. ‘Is it the business of the earring?’ 

‘That’s just it. You’ve said enough. Jim Hurst didn’t take it, Mr Pyne. I know he 

didn’t.’ 

‘I don’t quite follow you, Miss Blundell. Why should anyone assume he had?’ 

‘Because of his record. Jim Hurst was once a thief, Mr Pyne. He was caught in our 

house. I–I was sorry for him. He looked so young and desperate–’ 

‘And so good-looking,’ thought Mr Parker Pyne. 

‘I persuaded Pop to give him a chance to make good. My father will do anything 

for me. Well, he gave Jim his chance and Jim has made good. Father’s come to rely 

on him and to trust him with all his business secrets. And in the end he’ll come 

around altogether, or would have if this hadn’t happened.’ 

‘When you say “come around”–?’ 

‘I mean that I want to marry Jim and he wants to marry me” [372, с. 105]. 

Імпліцитно на цьому етапі П. Пайн підозрює археолога Карвера в імітації 

закріплення сережки, а потім її знаходженні та привласненні. А потім імітував і 

далі її падіння додолу. Експліцитно підозра Карверу висловлена в кульмінації і 

підтверджується.  

When Mr Parker Pyne came into the big tent at a quarter-past four only Doctor 

Carver was there. He was examining some fragments of pottery. 

“Ah!’ said Mr Parker Pyne, drawing up a chair to the table. ‘Just the man I want 

to see. Can you let me have that bit of Plasticine you carry about?’ 
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The doctor felt in his pockets and produced a stick of Plasticine, which he offered 

to Mr Parker Pyne. 

‘No,’ said Mr Parker Pyne, waving it away, ‘that’s not the one I want. I want that 

lump you had last night. To be frank, it’s not the Plasticine I want. It’s the contents of 

it.’ 

There was a pause, and then Doctor Carver said quietly, ‘I don’t think I quite 

understand you.’ 

‘I think you do,’ said Mr Parker Pyne. ‘I want Miss Blundell’s pearl earring.’ 

There was a minute’s dead silence. Then Carver slipped his hand into his pocket 

and took out a shapeless lump of Plasticine. 

‘Clever of you,’ he said. His face was expressionless. 

‘I wish you’d tell me about it,’ said Mr Parker Pyne. His fingers were busy. With a 

grunt, he extracted a somewhat smeared pearl earring. ‘Just curiosity, I know,’ he 

added apologetically. “But I should like to hear about it” [там само, с. 106−107].  

У цьому уривку з тексту розповіді параметр порядку вже чітко поєднує 

фізичні обставини скоєння злочину з підозрою на Карвера.  

3. Критична подія, яка відкидає всі версії, крім скоєння злочину 

Карвером, спровокована П. Пайном наприкінці розповіді (див. у додатку 2, 

приклад № 11). 

У цьому епізоді Карвер щиро розповідає Паркеру Пайну про свій мотив 

викрадення сережки. Цей мотив фактично є окремим випадком загальної 

концепції злочину, яку сповідає той же Карвер. Отже, відбувається зворотній 

зв’язок з попередніми роздумами, які розміщені на початку розповіді. 

У цьому ж епізоді Пайн повідомляє Карвера, що перлина насправді є 

підробкою. Про це не знає Керол, але її батько знає про свій гріх і не буде 

вимагати подальшого розшуку. Отже, замислений Карвером  злочин фактично 

не відбувся, і все залишається у замовчуванні.  

 “I think he will. You see “Pop” has his own reasons for keeping quiet. There’s no 

forty-thousand-dollar touch about this earring. A mere fiver would cover its value.’ 

“You mean –?” 
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“Yes. The girl doesn’t know. She thinks they are genuine, all right. I had my 

suspicions last night. Mr Blundell talked a little too much about all the money he had. 

When things go wrong and you’re caught in the slump–well, the best thing to do is to 

put a good face on it and bluff. Mr Blundell was bluffing.” 

Suddenly Doctor Carver grinned. It was an engaging small-boy grin, strange to 

see on the face of an elderly man. 

‘Then we’re all poor devils together,’ he said. 

“Exactly,” said Mr Parker Pyne and quoted, “A fellow feeling makes us wondrous 

kind” [там само, с. 108].  

У цьому діалозі зміст параметра порядку, озвучений персонажами, 

створює неповторну оригінальність розповіді: злочин був добре спланований і 

формально відбувся, але фактично ніякого злочину не було, оскільки викрадена 

сережка з перлиною виявилася дешевою підробкою.  

Розглянута  оповідь також вкладається в розроблену нами інформаційно-

синергетичну модель, незважаючи на варіативність детективу (злочин був 

замисленим, але фактично не відбувся).  

3. А. Конан-Дойл, “The adventure of the devil’s foot”.  

Назва цієї розповіді походить від найменування рідкісної отруйної 

рослини з Південної Африки, яка при згорянні здійснює жахливий 

психотропний вплив на людину.  

1. Подія, що далі виявилася злочином, полягає в такому. В одній садибі виявили 

мертву жінку, а два її брати, що були поряд з нею, збожеволіли. В усіх трьох на 

обличчях укарбувався шалений жах. Ще один їхній брат, Мортімер 

Тридженнис, свідчив, що залишив дім з братами й сестрою напередодні 

жахливої події, при цьому ніяких ознак наближення біди не відчув. Хіба що в 

саду за вікном помітив якийсь рух, як і його старший брат.  

2. На першому етапі слідства пошук версій та їхніх атрибутів майже нічого не 

дав. Священик Раундхей упевнений, що тут втрутилася нечиста сила, а саме, 

якесь чудовисько притулилося до вікна й налякало до смерті та до божевілля. 
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Але слідчий (Шерлок Холмс) цю версію спростував тим, що у квітнику перед 

вікном і на вікні не було ніяких слідів.  

 Холмс: “Is there any evidence that someone crept up to the garden window 

and in some manner produced so terrific an effect that he drove those who saw it out 

of their senses? The only suggestion in this direction comes from Mortimer Tregennis 

himself, who says that his brother spoke about some movement in the garden. That is 

certainly remarkable, as the night was rainy, cloudy, and dark. Anyone who had the 

design to alarm these people would be compelled to place his very face against the 

glass before he could be seen. There is a three-foot flower-border outside this 

window, but no indication of a footmark” [376, с. 8].  

 У цьому епізоді параметр порядку (за допомогою висловів-аргументів 

Холмса) надає нульвої ваги версії Мортімера Тридженніса про те, що смерть 

потерпілих настала від жаху, побаченого за вікном.   

Бідність інформації на першому етапі слідства обумовила те, що перехід 

від пошуку фізичних причин події до пошуку виконавців (і замовників) є 

розмитим. Біфуркація слідства та петля зворотного зв’язку при цьому переході 

має вигляд логічної тенденції, а експліцитний опис петлі настає лише в 

кульмінації. Це є особливістю розповідей Конан-Дойла: тримати інтригу до 

останнього, а в кульмінації все викласти post factum.  

3. Критична подія, що розставляє все на свої місця, складається з двох етапів, 

майже одночасних: 1) До Шерлока Холмса зайшов знайомий мисливець на 

левів у Південній Африці Леон Стерндейл. Він підозріло зацікавлено 

розпитував, як іде слідство, і засмутився, що воно не просувається.  

 Діалог Холмса з Леоном Стерндейлом: 

"I may say in answer to your original question that I have not cleared my mind 

entirely on the subject of this case, but that I have every hope of reaching some 

conclusion. It would be premature to say more." 

"Perhaps you would not mind telling me if your suspicions point in any 

particular direction?" 

"No, I can hardly answer that." 
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"Then I have wasted my time and need not prolong my visit." The famous 

doctor strode out of our cottage in considerable ill-humour, and within five minutes 

Holmes had followed him” [там само, с. 9].  

 У цьому фрагменті з тексту розповіді не лише звертається увага на 

підозрілу зацікавленість Леона Стерндейла просуванням слідства, але й 

робиться натяк, що він також якось причетний до подій.  

2) Священик Раундхей майже в той же час повідомив Ш. Холмса, що сьогодні 

вночі в себе вдома помер Мортімер Тридженнис за тим же сценарієм, як і 

напередодні його сестра. Священик викладає версію про нечисту силу, яку Ш. 

Холмс відкидає. 

У своєму монолозі священик Раундхей поєднує жах перед потойбіччям та 

об’єктивне повідомлення про смерть Тридженниса:  

"We are devil-ridden, Mr. Holmes! My poor parish is devil-ridden!" he cried. "Satan 

himself is loose in it! We are given over into his hands!" He danced about in his 

agitation, a ludicrous object if it were not for his ashy face and startled eyes. Finally 

he shot out his terrible news. 

"Mr. Mortimer Tregennis died during the night, and with exactly the same 

symptoms as the rest of his family” [там само, с. 10].   

 У цьому епізоді подано опис критичної події – смерті Мортімера 

Тридженніса за таких же обставин, як померла його сестра. Це дає можливість 

Холмсу зіставити фізичні обставини загибелі та запідозрити використання 

психотропних речовин. Імпліцитний перехід від з’ясування фізичних обставин 

подвійного злочину до виявлення виконавців і їх зброї (конкретної отруйної 

рослини – «диявольської ноги») відбувається за допомогою видатної 

спостережливості, логіки та енциклопедичних знань Холмса.  

Після цього слідчий (Холмс) здогадується про фізичні умови злочину: 

Мортімер підкинув у камін порошок отруйної рослини, щоб його брати й 

сестра загинули (зацікавленість Мортімера в цьому з’ясовано). Той же порошок 

підкинув у лампу Леон Стерндейл у домі Мортімера з ціллю помсти за 

попереднє вбивство.  
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 У цій розповіді спостерігається особливість параметра порядку в 

самоорганізації шляху до цілі-атрактора (розкриття злочину). Безумовно, 

параметр порядку діє упродовж усього сюжету (своєчасно маніпулює 

інформацією, надає привабливості ваги атрибутам версій). Але це 

маніпулювання виражається не стільки в авторських описах, як у динаміці 

персонажних діалогів і монологів з їх невід’ємним контекстом, який створює 

імпліцитний смисл.  І лише завершальні пояснення автора та персонажів 

(слідчих, слідчого) відтворюють повну, експліцитну картину злочину.   

 Розглянута розповідь А. Конан-Дойла також укладається в загальну 

модель детективної розповіді, хоча має особливість у порівнянні з іншими 

розглянутими прикладами. В розповіді “The adventure of the devil’s foot” 

інформаційна достатність для розкриття злочину накопичується занадто 

нелінійно завдяки імпліцитності здогадок слідчого. Але на схему це не впливає; 

тут відмінність існує в іншій площині – у прагматично-комунікативній − 

відносно адресата-читача.   

4. А. Конан-Дойл, “The Boscombe Valley Mystery”.  

1. Попередній сюжет, у якому вводяться необхідні персонажі й обставини в 

цьому тексті відсутні. Розповідь відразу починається з опису злочину: у лісі 

біля Боскомського виру знайдено тіло місцевого фермера Чарльза Маккарті, 

убитого ударом по голові. Знайшов тіло його син Джеймс Маккарті.  

2. Ця страшна знахідка супроводжувалась дивними обставинами, які нібито 

однозначно свідчили, що вбивця – Джеймс. На деякий час ця версія стає 

головною. Свідки бачили, як услід за батьком (Ч. Маккарті) до виру 

попрямував Джеймс з рушницею, як батько з сином там сварилися; син навіть 

замахнувся на батька. Через короткий час після цього Джеймс вбіг до сторожки 

лісника й повідомив, що знайшов батька вбитим.  

 Не на користь Джеймса і його подальші покази слідчому. Під час арешту 

він сказав, що заслуговує покарання, але у вбивстві не винний. На допиті 

стверджував, що під час сварки намагався піти від батька, але здійснивши це, 

почув несамовитий крик, повернувся назад і застав останній подих батька. На 
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запитання слідчого про причину сварки Джеймс відповідати відмовився, та ще 

й сказав дві дивні речі. По-перше, стверджував: вони з батьком не знали, що 

одночасно знаходяться в одному й тому ж місці, але Джеймс почув вигук 

батька «коу!», яким зазвичай вони кликали один одного. Як це могло статися, 

кого насправді Чарльз кликав, Джеймс слідчому не міг пояснити, хоча й пішов 

на цей поклик. По-друге, в останню мить життя, за словами Джеймса, батько 

щось бурмотів; удалося розібрати тільки слово «щур» (рос. крыса, англ. rat). На 

запитання слідчого, що це означало, Джеймс відповісти не зміг, лише 

припустив, що батько марив.  

 Такий опис злочину та обставин навколо нього подано в розповіді; цілком 

очевидно, що непрямі докази проти сина є майже стовідсотковими.   

3. Далі до слідства долучаються Ш. Холмс та його друг доктор Ватсон, що 

докорінно змінює ситуацію з пошуком версій та їхніх атрибутів. Холмс зі свого 

досвіду знає, що непрямі докази часто зводять слідство на хибний шлях. 

"Circumstantial evidence is a very tricky thing," answered Holmes 

thoughtfully. "It may seem to point very straight to one thing, but if you shift your 

own point of view a little, you may find it pointing in an equally uncompromising 

manner to something entirely different” [374].  

 У цьому епізоді змістом параметра порядку є інформація про скептичне 

ставлення Холмса до непрямих доказів, якими б переконливими вони не були. 

Цей скептицизм створює контраст із версією про Джеймса-злочинця, хоча 

попередньо ця версія здається абсолютно правильною попри те, що спирається 

лише на непрямі докази. Отже, в цьому епізоді параметр порядку знижує вагу 

такої версії.  

 Далі Холмс виходить з того, що показання Джеймса психологічно 

свідчать про те, що він не відчуває себе вбивцею, хоча й усвідомлює 

обтяжливість звинувачень (див. у додатку 2, приклад № 12).  

  У цьому фрагменті з тексту розповіді параметр порядку своїм змістом, 

озвученим персонажем (Холмсом), ще більше знижує вагу версії про Джеймса-
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злочинця. Звертається увага на те, що психологічно людина, яка скоїла 

вбивство, себе так не поводить.  

 Холмс дослідив фізичні обставини злочину й виявив, що це скоїв хтось 

інший. Урешті він створив опис цієї людини, вирахував її та запросив до себе 

запискою.  

 Це слідство Холмс проводив на вищому рівні: а) виявив на місці злочину 

сліди ще однієї людини, яка була кульгавою; б) знайшов камінь, яким нанесено 

удар по голові (під ним росла трава, отже його нещодавно використовували, на 

відміну від інших каменів, які давно не зрушували з місця, тому трави під ними 

не було); в) виявив, що поклик «коу!» вживався тільки між колишніми 

австралійцями, а їх в окрузі було лише двоє: Ч. Маккарті та заможній фермер 

Джон Тенер; г) виявив назву місцевості Балларет в Австралії, з якої походили 

Тенер і Маккарті. При вимові цієї назви пошепки можна було почути  лише Rat 

(крыса). До того ж Ватсон засвідчив, людина яка помирає від удару по голові, 

ніколи не марить, отже, Маккарті намагався назвати сину саме Балларет, а не 

Rat.  

 Усі ці розвідки дали можливість Холмсу звернути увагу на Джона Тенера 

(який був кульгавим) та його доньку через її стосунки з Джеймсом.   

 Донька Тенера повідомляє Холмса про незгоду її батька на її стосунки із 

Джеймсом: 

"But he is right. Oh! I know that he is right. James never did it. And about his 

quarrel with his father, I am sure that the reason why he would not speak about it to 

the coroner was because I was concerned in it." 

 "In what way?" asked Holmes. 

"It is no time for me to hide anything. James and his father had many 

disagreements about me. Mr. McCarthy was very anxious that there should be a 

marriage between us. James and I have always loved each other as brother and 

sister; but of course he is young and has seen very little of life yet, and -- and -- well, 

he naturally did not wish to do anything like that yet. So there were quarrels, and 

this, I am sure, was one of them." 
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 "And your father?" asked Holmes. "Was he in favor of such a union?" 

 "No, he was averse to it also. No one but Mr. McCarthy was in favor of it” 

[374]. 

 Холмс ділиться своїми думками про версії злочину з Ватсоном: 

"Really! Does it not strike you as a little singular that this McCarthy, who 

appears to have had little of his own, and to have been under such obligations to 

Turner, should still talk of marrying his son to Turner's daughter, who is, 

presumably, heiress to the estate, and that in such a very cocksure manner, as if it 

were merely a case of a proposal and all else would follow? It is the more strange, 

since we know that Turner himself was averse to the idea. The daughter told us as 

much. Do you not deduce something from that?” [там само]. 

 Отже, свідчення доньки висвітлює природні обставини небажання 

Джеймса відповідати слідчому про причини сварки біля Боскомського виру. 

Також звернено увагу на дивні стосунки Джона Тенера та Чарльза Маккарті.   

4. Критичною подією в розповіді став візит Джона Тенера до Холмса, під час 

якого було виправдано Джеймса.  

 Опис візиту починається з характеристики смертельно хворого Джона 

Тенера:   

The man who entered was a strange and impressive figure. His slow, limping 

step and bowed shoulders gave the appearance of decrepitude, and yet his hard, 

deep-lined, craggy features, and his enormous limbs showed that he was possessed of 

unusual strength of body and of character. His tangled beard, grizzled hair, and 

outstanding, drooping eyebrows combined to give an air of dignity and power to his 

appearance, but his face was of an ashen white, while his lips and the corners of his 

nostrils were tinged with a shade of blue. It was clear to me at a glance that he was 

in the grip of some deadly and chronic disease [там само]. 

Розповідь Тенера розставляє все на свої місця в історії скоєного злочину:  

The old man sank his face in his hands. "God help me!" he cried. "But I would 

not have let the young man come to harm. I give you my word that I would have 

spoken out if it went against him at the Assizes." 
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     "I am glad to hear you say so," said Holmes gravely. 

     "I would have spoken now had it not been for my dear girl. It would break her 

heart -- it will break her heart when she hears that I am arrested” [374].  

 Далі Тенер деталізує негативну характеристику загиблого та розповідає  

історію їхнього знайомства: 

"You didn't know this dead man, McCarthy. He was a devil incarnate. I tell you 

that. God keep you out of the clutches of such a man as he. His grip has been upon 

me these twenty years, and he has blasted my life. I'll tell you first how I came to be 

in his power. 

     "It was in the early '60's at the diggings. I was a young chap then, hot-blooded 

and reckless, ready to turn my hand at anything; I got among bad companions, took 

to drink, had no luck with my claim, took to the bush, and in a word became what you 

would call over here a highway robber. There were six of us, and we had a wild, free 

life of it, sticking up a station from time to time, or stoєїpping the wagons on the road 

to the diggings. Black Jack of Ballarat was the name I went under, and our party is 

still remembered in the colony as the Ballarat Gang” [там само]. 

Зустріч з Маккарті у Британії через багато років Тенер описує так:     

"I had gone up to town about an investment, and I met him in Regent Street with 

hardly a coat to his back or a boot to his foot. 

     "'Here we are, Jack,' says he, touching me on the arm; 'we'll be as good as a 

family to you. There's two of us, me and my son, and you can have the keeping of us. 

If you don't -- it's a fine, law-abiding country is England, and there's always a 

policeman within hail” [там само].    

У цьому фрагменті тексту параметр порядку підвищує вагомість версії, за 

якою причетним до вбивства є Джон Тенер: як виявилося, він мав 

антагоністичні стосунки з покійним Чарльзом Маккарті. Подальше щире 

зізнання, як він опинився під владою Чарльза Маккарті, поступово підвищує 

вагу мотивів Тенера будь-якою ціною позбавитися залежності від Маккарті. 

Завершується розповідь Тенера довгим монологом, у якому він відкрито 

пояснює мотиви вбивства Чарльза Маккарті (див. у додатку 2, приклад № 13).      
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Розглянута детективна розповідь, як і попередні, відповідає загальній 

моделі детективу попри те що має значну особливість. Перевага непрямих 

доказів злочину на початку слідства практично блокує пошук атрибутів інших 

версій. Отже, за моделлю, другий етап слідства відбувається неповноцінно, 

вердикт є очевидним, і лише видатний талант Холмса зрушує слідство з мертвої 

точки. Холмс поєднує пошук фізичних атрибутів злочину з атрибутами 

психологічної мотивації, що дозволяє створити системну картину злочину. 

Ціль-атрактор слідства – правильна версія злочину – досягається в 

конкурентній взаємодії різних напрямків пошуку версій: тупикової (яка 

спирається на зовнішньо очевидні непрямі докази) та плідної версії, доведеної 

Холмсом.   

 Розглянуті детективні розповіді різних авторів відповідають єдиній 

інформаційно-синергетичній моделі, хоча кожна розповідь має значні 

особливості (злочин відбувся; злочин готувався, але не відбувся; непрямі 

докази проти певного персонажу є зовнішньо очевидними, тому спочатку 

блокують пошук інших версій тощо). Універсальність розробленої моделі 

свідчить про стійку, незмінну організацію жанру детективної розповіді.   

 У розглянутих різноманітних прикладах детективної розповіді 

спостерігаються також ще дві стійкі ознаки самоорганізації. Відповідно до 

синергетичних положень кожна самоорганізована система проявляє тенденцію 

до нерівноважності та нелінійності.  

 Нерівноважність у детективній розповіді як самоорганізованій системі 

полягає в конкуренції різних версій злочину: почергово набувають значної ваги 

атрибути то однієї версії, то іншої. І лише наприкінці розповіді настає 

рівноважний стан, коли ця система досягає свого атрактора (злочин розкрито, 

істинною виявляється лише одна його версія).  

 Ще однією ознакою самоорганізації системи виступає її нелінійність 

розвитку та нелінійність зв’язків між її складниками. Щодо нелінійності 

детективної розповіді, то сутність її можна пояснити в зіставленні з 

нелінійністю художнього твору іншого жанру. Наприклад, в байці всі 
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інформаційні процеси суттєво нелінійні, тобто здатні наростати з 

прискоренням. До таких процесів належить компресія інформації (концентрація 

численної інформації з тексту, з сюжету в художніх образах та концептах), 

ітераційні процеси (послідовне уточнення характеристик об’єктів, які 

фігурують у тексті), розгалуження та ієрархічність подій, мотивів персонажів та 

ін. [141, с. 17, 24].   

 Подібні інформаційні процеси відбуваються в детективній розповіді.  

     У цьому жанрі в ітераційних процесах послідовно уточнюється  

можливість / неможливість певних версій злочину, виникають петлі 

зворотнього зв’язку між фізичними умовами подій та мотивами зацікавленості 

у скоєнні злочину. Розгалуження та ієрархічність подій і мотивів персонажів є 

також ознаками детективної розповіді, про що свідчить наведений вище аналіз 

типових зразків різних авторів.  

 Вище також нами показано, що численні ітерації, ієрархічність сюжету 

народжуються в зоні біфуркації розповіді. Нагадаємо: у цій зоні слідство 

здійснює перехід від виявлення та аналізу фізичних умов і можливостей 

злочину до виявлення та аналізу мотивів скоєння, далі – до виявлення 

підозрюваних. Отже, нелінійність детективної розповіді  як самоорганізованої 

системи стосується і розвитку її сюжету, і зв’язків між складниками.   

 Ще одна ознака синергетичної природи системи – це здатність її 

складників узаємно моделювати одна одну. А також здатність кожного 

складника (обмежено) моделювати навколишнє середовище. При цьому досить 

часто виникають ситуації, коли складники системи мають прямо протилежні, 

полярні, опозиційні властивості; взаємне моделювання в цій ситуації є 

найбільш інформативним, усебічним. Пояснимо дію вказаних синергетичних 

процесів у детективній розповіді.  

 На змістовому рівні в детективній розповіді її складниками є сюжетні 

лінії, що ведуть до різних версій злочину. Ці версії та приналежні їм сюжетні 

лінії в жанрі детективу завжди опозиційні, і в кінцевому результаті виключають 

одна одну. Виявлення різних версій та їх протилежностей у детективній 
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розповіді уособлюється в персонажах (слідчі, свідки, підозрювані, 

спостерігачі), які озвучують ці версії.  

Процес поляризації версій полягає в тому, що персонажі намагаються 

відстояти свою версію і спростувати інші. Інакше кажучи, вони намагаються 

надати ваги інформації, аргументам, атрибутам своєї версії та зменшити все це 

для інших версій. Таку своєрідну оцінно-інформаційну взаємодію складників 

оповіді (ліній сюжету, версій) можна назвати конкурувальним, або опозиційним 

моделюванням. При цьому обмін інформацією між складниками (між їх 

персонажами-виразниками) відбувається або поступово (персонаж 1 висунув 

версію та аргументи на її користь, персонаж 2 врахував цю інформацію, 

спростував її значущість та висунув свою версію), або одночасно (один 

персонаж зіставляє аргументи кількох версій і виокремлює найбільш вагомі, що 

спростовують усі версії, крім однієї). У будь-якому випадку між складниками 

розповіді відбувається обмін інформацією. Він характерний для 

самоорганізованих систем і відображає їхню дисипативність.  

У детективній розповіді також відбувається відображення (моделювання) 

її складниками навколишньої дійсності. У сюжетних лініях та при аргументації 

версій злочину спостерігається експліцитне або імпліцитне використання 

уявлень суспільства та його окремих представників про сутність злочину, 

мотиви скоєння, «технології» злочинних угрупувань. Для читача такі уявлення 

можуть бути очевидними (як, наприклад, очевидна висока ймовірність 

ненавмисного вбивства в бійці ворожо налаштованих людей (розповідь “The 

Boscombe Valley Mystery”). Такі уявлення про мотиви злочину можуть бути для 

читача спірними або недостатніми (як, наприклад, концепція злочину археолога 

Карвера в розповіді “The pearl of price”). Але в будь-якому випадку 

відображення фонових знань, уявлень про злочинність у сюжеті й версіях 

створює зацікавленість, напруженість викладу детективної події.  

Перелічені нами властивості самоорганізованих систем – 

нерівноважність, нелінійність, ієрархічність, дисипативність, здатність 

складників системи до взаємного моделювання та відображення навколишнього 



 

 

 

170 

 

середовища − природне для кожної такої системи, зокрема для детективної 

розповіді. Це підтверджується в розглянутих нами зразках розповідей і 

розширює опис інформаційно-синергетичної моделі детективної розповіді.   

 

4.2. Синергетика композиції детективної розповіді 

 

Розмаїття типів тексту та дискурсу максимально охоплює випадки 

мовного вираження усіх відносно завершених смислів − цим реалізується 

повнота можливостей мовлення. Структура, організація та взаємний зв’язок 

елементів тексту й дискурсу відображається в їхній композиції. 

Багатогранність поняття композиції відображено в її різних трактуваннях, 

у яких береться до уваги лише частина властивостей композиції [181, 

с. 103−109]. Ми виходимо з найбільш конструктивної  системної концепції 

композиції Різель – Піхтовнікової [там само]. Важливим також є те, що 

підсистеми композиції утворюють у тексті коди смислу. Вони організуються на 

початкових рівнях композиції, далі переходять на більш високі рівні як цілісне 

означуване та сприймаються адресатом як «смисл» [175, с. 96]. У певному сенсі 

композиція художнього твору є його схемою, у якій ураховано розподіл 

інформації в тексті на відносно завершені блоки, конвенції мовного 

забезпечення художнього жанру та загальноприйняті норми обсягу, тематики, 

способи подавання подій у відповідному жанрі. Отже, композиція художнього 

тексту є його узагальненою схемою, яка полегшує адресату орієнтування у 

(складному) творі.  

 

4.2.1. Композиція тексту й передумови самоорганізації її рівнів 

  Чотирьохрівнева композиція художнього тексту, яку розглянуто в розділі 

2, є усталеним поняттям для будь-якого типу тексту, а також має усталені 

відносні протиріччя на кожному зі своїх рівнів. Ці протиріччя виступають 

підґрунтям самоорганізації тексту. Сутність протиріч композиції описано 

Л. С. Піхтовніковою [181с. 106–107].  
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Із синергетичної точки зору найбільш потужним стимулом 

самоорганізації композиції є протиріччя, що притаманні кожному з її рівнів. 

Самоорганізація рівнів являє собою розв’язання цих протиріч (опозицій).   На 

формальному рівні постійним є протиріччя між завершеністю блоку інформації 

у певній одиниці формального рівня та необхідністю порушити цю 

завершеність з метою зв’язати блок з іншими одиницями формального рівня. 

Зазвичай у художньому тексті протиріччя формального рівня розв’язується 

тим, що блоки, які необхідно зв’язати, відзначаються однаковими маркерами. 

Установлення маркерів – це довільна, рухома процедура, тому з синергетичної 

точки зору маркери претендують на роль параметрів порядку в самоорганізації 

мовленнєвого (текстового) повідомлення. При цьому один і той же маркер 

може належати різним рівням композиції, але на більш високих рівнях він 

навантажується іншими функціями, крім функції позначення формального 

зв’язку.  

На формально-змістовому рівні постійне протиріччя полягає в первісній 

неузгодженості адресанта і адресата (в їхніх уявленнях, мовній  компетентності, 

тезаурусах), зокрема в уявленнях про роль тієї чи тієї КМФ / АМФ. Розподіл 

змісту на формально-змістовому рівні композиції має зворотний бік, який 

створює для комунікантів протиріччя. Сутність цього протиріччя випливає з 

первісної неузгодженості адресанта й адресата. Адресанту необхідно надійно та 

однозначно реалізувати свої комунікативні цілі, донести смисл повідомлення, 

змусити адресата сприйняти смисл як це замислено адресантом. У свою чергу, 

адресат може не відповідати адресанту своїми уявленнями, тезаурусом, мовною 

компетенцією. Це протиріччя також узгоджується за допомогою маркерів, які 

входять до КМФ та АМФ і позначають щось важливе для розуміння сюжету. У 

такий спосіб  в тексті визначається роль і вага різних мовленнєвих одиниць 

формально-змістового рівня композиції. Інтерактивна взаємодія  адресанта й 

адресата при визначенні ролі мовленнєвих форм для передавання смислу за 

своєю природою є синергетичним процесом. 
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На змістовому рівні протиріччя полягає в неузгодженості комунікантів у 

послідовності застосування КМФ і АМФ. Маркери допомагають адресату 

сприйняти сюжет, дії, ідеї в порядку застосування цих форм, знаходити 

атрибути образів і концептів. Іншими словами, маркери у складі КМФ та АМФ 

розташовано так, щоб вони вели читача сюжетними лініями розповіді, 

повторюючи собою розгалуження сюжету, повернення до попередніх подій. 

Особливо чітко це виявляється в детективній розповіді під час викладення її 

інтриги.  

 На асоціативно-образному (концептуальному) рівні протиріччя полягає в 

протилежності «неживої» сутності слів-знаків та виразів-знаків, у дискретності 

атрибутів та необхідності їхнього цілісного, «живого» сприйняття. Маркери у 

вигляді тропів сприяють цілісному сприйняттю [там само].  

 Вище подано загальні відомості про композицію художнього твору, її 

рівні й типові протиріччя на цих рівнях, що породжують синергетичні процеси.  

Ці процеси виявляються і в композиції детективної розповіді узагальнено, але й 

специфічно.  

 На формальному рівні композиції детективної розповіді, як правило, 

спостерігається досить чітке членування тексту на сцени (акти), у яких 

фігурують певні групи персонажів. Досить часто сцени відбуваються в різних 

місцях довкілля. Переходи між сценами мають чіткі розподільні лінії, що є 

специфічним вираженням формального членування тексту детективної 

розповіді.  Усе це відповідає родовим ознакам детективу – відносній стислості 

опису та сюжетності. Зрозуміло, що в різних сценах можуть фігурувати одні й 

ті ж персонажі, а решта − змінюється. Крім того, сцени пов’язані між собою 

причиново-наслідковим зв’язком. Спільні персонажі в різних сценах та мовні 

позначення причиново-наслідкових зв’язків виступають типовими маркерами 

поєднання відносно замкнених блоків інформації в розповіді. Мовно-

мовленнєву реалізацію зазначених маркерів розглянемо нижче.  

 На формально-змістовому рівні детективна розповідь характеризується 

діалогами, монологами персонажів, авторським мовленням, а також 
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специфічними КМФ (роздум, опис, повідомлення та їх різновиди). 

Характерною є також імперативна модальність висловлень персонажів. 

Протиріччя первісної неузгодженості адресанта (автора детективної розповіді) 

та адресата (читача) щодо ролі та значення окремих КМФ у тексті може 

вирішуватися авторськими поясненнями змісту окремих КМФ, іноді вага 

інформації в окремій КМФ виявляється в наступних діалогах персонажів 

(переважно, опозиційних).  

 На змістовому рівні текст детективної розповіді сприймається як ціле. На 

цьому рівні розглядається фабула і сюжет, але не синтез художніх образів і не 

втілення інтенцій автора. Щодо розвитку сюжетних ліній, то їм у детективній 

розповіді притаманна двоплановість (видима обманна версія злочину та 

невидима спочатку версія, яка виявляється істинною), а також типовий 

розподіл сюжету на зав’язку, ускладнення слідства, виявлення істини, 

пояснення та завершення. Такий розподіл корелює з послідовністю пунктів 

інформаційно-синергетичної моделі детективної розповіді. Рекурентні 

співвідношення подій у сюжеті, тобто звертання, апеляція до попередніх подій 

з ціллю підтвердження або спростування версії злочину, надають розвитку 

сюжетній лінії в розповіді суттєво нелінійного характеру. З цієї причини є 

підстави для наявності «рекурентного центру, або вузла» у кожній сюжетній 

лінії, а детективна розповідь вважається «гостросюжетною».  

 Первісна неузгодженість адресанта й адресата щодо сприйняття 

послідовності КМФ і АМФ у детективній розповіді виражається в тому, що 

адресант (автор) «знає і планує» порядок надання інформації, а адресат (читач) 

не відразу сприймає впорядкування інформації автором. Зовні це має вигляд 

інтриги детективної розповіді, яка розв’язується поступово або нелінійно в 

кульмінації. Маркери слугують дороговказами в інтризі розповіді. Крім того, на 

змістовому рівні закладаються атрибути концептів та образів наступного рівня 

композиції.  

 На асоціативно-образному та/або концептуальному рівні композиції в 

детективній розповіді перш за все створюються головні концепти ЗЛОЧИН, 
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ДЕТЕКТИВ, ПОТЕРПІЛИЙ, РОЗСЛІДУВАННЯ.  Цей рівень також  є 

відповідальним за створення художніх образів потерпілого (жертви), злочинця, 

вдалих і невдалих слідчих, свідків.  

 Уже відомі принципи створення художніх образів: аналогія, контраст, 

неповнота репрезентації, рекурентність [19, с. 5−25]. Застосування принципу 

аналогії полягає в тому, що за допомогою художніх засобів мовлення 

порівнюються зовсім різні об’єкти, умовно ототожнені. Із психолінгвістики 

відомо, що реципієнт сприймає образ краще, цілісніше, якщо він звертає увагу 

на єдине в різному, ніж тоді, коли ототожнення є тривіальним. Протилежний 

під час побудови образу принцип контрасту пов’язаний з пошуком 

розбіжностей у принципово однаковому. Принцип неповної презентації 

базується на «пунктирних», вказівних характеристиках майбутнього 

художнього образу, а решту «домальовує» сам адресат. Принцип рекурентності 

забезпечує закріплення ситуативно-позначального за тим, що необхідно 

позначити. Наприклад, характер персонажа подається не описом його 

атрибутів, складників, а через динамічні події, у яких персонаж себе типово 

виявляє.  

 Описані вище принципи створення художніх образів якнайкраще 

сприяють розв’язанню протиріч образно-асоціативного рівня композиції: слова-

знаки завдяки їхньому застосуванню на позначення аналогій, контрасту, натяку 

та асоціацій забезпечують адресату цілісне, живе сприйняття об’єктів розповіді 

та створення їхніх образів.  Ці стилістичні принципи застосовуються  у 

детективній розповіді у їх різноманітних комбінаціях.  

У  решті проаналізованих нами розповідей головною характеристикою 

образу невдалого слідчого є обмеженість його мислення, надмірне 

прив’язування до канонів слідства; головною характеристикою образа вдалого 

слідчого є його незвичайна спостережливість, аналітичні здібності та готовність 

до уникнення канонів.   

 Художні образи потерпілих у детективних розповідях мають гетерогенні 

характеристики, тобто вони не складають систему типів. Іноді вони мають 
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негативні характеристики. Узагалі ж спостерігається їх пасивна, другорядна 

роль у сюжеті розповіді. У частині розглянутих нами розповідей образ 

злочинця змальовується чорною фарбою, а в решті розповідей – для цих образів 

характерні навіть позитивні риси, що частково виправдовують злочинця та 

викликають співчуття в читача.  

 Поданий попередній опис композиції детективної розповіді та 

синергетичних процесів при її створенні спирається на головну причину 

самоорганізації рівнів композиції – їх внутрішні протиріччя. Розв’язання цих 

протиріч відбувається за рахунок уведення в текст розповіді спеціальних 

маркерів, які на різних рівнях композиції мають певне смислове навантаження.   

 Наведемо табличну  схему композиції детективної розповіді з 

урахуванням синергетичних процесів самоорганізації. 

Таблиця 4.1. Схема композиції детективної розповіді з урахуванням 

процесів самоорганізації. 

Рівні композиції  Зміст рівня в детективній 

розповіді 

Протиріччя рівня Способи вирішення 

протиріччя 

Формальний  Членування розповіді на 

сцени (акти) 

Завершеність блоків 

інформації і 

необхідність їхнього 

зв’язку  

Маркерами зв’язку 

виступають імена 

персонажів і мовні 

позначення 

причиново–

наслідкових 

зв’язків  сцен   

Формально-

змістовий 

Уживання КМФ та АМФ 

для передавання змісту 

Неузгодженість 

адресанта і адресата 

щодо ролі КМФ і 

АМФ  

Маркери щодо ролі 

КМФ містяться в 

авторських 

поясненнях  

Змістовий  Сюжетні лінії, події, 

характеристики  

Неузгодженість 

адресанта й адресата 

щодо послідовності 

КМФ і АМФ 

Маркери 

допомагають 

сприйняти сюжет в 

порядку вживання 

КМФ  

Асоціативно-

образний 

Коди концептів і художніх 

образів 

Дискретність слів-

знаків, атрибутів 

концептів та 

необхідність їхього 

цілісного сприяття 

Маркери у вигляді 

тропів 

допомагають 

цілісному 

сприйняттю 
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4.2.2. Композиція тексту англомовної детективної розповіді в різних 

авторів як синергетичний процес 

 Ілюстрації попереднього загального матеріалу про синергію композиції 

детективних розповідей подамо на прикладі розповіді А. Крісті “Dead Man’s 

Mirror” [373]. 

На формальному рівні композиції розповідь чітко членується на сцени: 

1) лист детективу Еркюлю Пуаро від невідомого аристократа Шевені-Гора із 

проханням йому допомогти, отримання інформації з довідника, хто такий 

аристократ; 2) отримання додаткової інформації про аристократа в 

фешенебельному салоні та рішення Пуаро вирушити на допомогу, попри заочні 

антипатії до Шевені-Гора; 3) прибуття Пуаро до родини Шевені-Гора, 

з’ясування того, що цей візит є несподіванкою для родини та підозріла 

відсутність у салоні самого Шевені-Гора; 4) зламування дверей кабінету 

Шевені-Гора і з’ясування, що він там нібито застрелився; 5) виклик поліції та 

спільний з Пуаро допит усіх присутніх (це найдовша сцена); 6) зізнання 

референтки Шевені-Гора місс Лінгард у вбивстві свого патрона; 7) виявлення 

мотивів злочину.  

 Вище ми подали лише чіткий поділ розповіді на сцени, що є ознакою 

формального рівня композиції; вочевидь, що цей розподіл не відображає 

повного змісту розповіді, мотивів поведінки персонажів, інтригу розповіді. Усе 

це є надбанням змістового рівня. Маркерами, які зв’язують зміст сцен 1 – 7, 

перш за все виступають імена провідних персонажів: детектив Пуаро, 

аристократ Шевені-Гора, його родичі, поліційні слідчі. Але крім наскрізних 

маркерів для усіх сцен, у розповіді уведено ще й «локальні». Наприклад, сцени 

1 і 2 пов’язує ім’я Сеттертуейта, від якого Пуаро довідується подробиці про 

Шевені-Гора. Ці сцени пов’язані характеристиками персонажа Шевені-Гора – 

його ексцентричністю, пихатістю, надзвичайною заможністю.  

 Сеттертуейт повідомляє про чудернацтва потерпілого Шевені-Гора та 

своє негативне ставлення до цього персонажа:  
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“Naturally, he’s not really the last baronet in England − but he does represent 

the end of an era. The Bold Bad Baronet − the mad harum-scarum baronet so 

popular in the novels of the last century − the kind of fellow who laid impossible 

wagers and won ’em.” 

He went on to expound what he meant in more detail. In younger years, 

Gervase Chevenix-Gore had sailed round the world in a windjammer. He had been 

on an expedition to the Pole. He had challenged a racing peer to a duel. For a wager 

he had ridden his favourite mare up the staircase of a ducal house. He had once leapt 

from a box to the stage and carried off a well-known actress in the middle of her rôle. 

The anecdotes of him were innumerable” [373, с. 101−102]. 

 Зв’язок сцен 5 і 6, крім спільних імен-маркерів, відбувається також і за 

допомогою інших маркерів, які на формальному рівні виступають як загальна 

лексика, але на вищих рівнях відповідна лексика має значно більше смислове 

навантаження.  

 На формально-змістовому рівні розповіді смисл решти КМФ пояснюється 

в авторських коментарях або виявляється в АМФ «діалог», «полілог» між 

персонажами. Розглянемо приклади.  

Пуаро звертається до Руфі, доньки Шевені-Гора: 

“The proofs against you are very strong, madame. A jury may believe you. It may 

not!” 

“She won’t have to face a jury.” 

The others turned − startled. Miss Lingard was on her feet. Her face altered. She was 

trembling all over. 

“I shot him. I admit it! I had my reason. I − I’ve been waiting for some time” [там 

само, с. 160]. 

 У цьому прикладі міститься межа між сценами 5 і 6, помітна в 

авторському мовленні. Авторський коментар уточнює, пояснює смисл АМФ 

«полілог» між Пуаро, Руфією та міс Лінгардт.  

 Пуаро пояснює загадку нібито зачиненого кабінету Шевені-Гора під час 

рокового пострілу. Якщо хазяїн кабінету насправді був там один із зачиненими 
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вікном і дверима, то це – самогубство. Якщо хтось зміг таємно їх відчинити – 

це змінює справу. Отже, Пуаро повідомляє:  

“I had a very pleasant chat with a burglar once. He told me an interesting 

thing about french windows − a trick that could sometimes be employed if the 

fastening was sufficiently loo” [там само, с. 154–155]. 

Ці два речення утворюють КМФ «повідомлення», яке вимагає в контексті 

розповіді продовження і пояснень. Останні містяться в подальшому 

авторському коментарі:  

He turned the handle of the left-hand window as he spoke, the middle shaft 

came up out of the hole in the ground, and Poirot was able to pull the two doors of 

the window towards him. Having opened them wide, he closed them again − closed 

them without turning the handle, so as not to send the shaft down into its socket. He 

let go of the handle, waited a moment, then struck a quick, jarring blow high up on 

the centre of the shaft. The jar of the blow sent the shaft down into the socket in the 

ground − the handle turned of its own accord [там само, с. 155]. 

 У деяких випадках пояснювальне авторське мовлення передує мовленню 

персонажів:  

Major Riddle found considerable relief in dealing with a shrewd lawyer like 

Forbes. Mr. Forbes was extremely guarded and cautious in his statements, but his 

replies were all directly to the point. 

He admitted that Sir Gervase’s suicide had been a great shock to him. He 

should never have considered Sir Gervase the kind of man who would take his own 

life. He knew nothing of any cause for such an act. 

“Sir Gervase was not only my client, but was a very old friend. I have known 

him since boyhood. I should say that he had always enjoyed life” [там само, с. 127]. 

Далі подано діалог Ріддла та Форбса (див. у додатку 2, приклад № 14). 

Останнє авторське речення підтверджує попередній авторський коментар. 

 На змістовому рівні узгодження між автором розповіді та читачем щодо 

порядку використання КМФ / АМФ у тексті добре видно на прикладах 

передавання інтриги детективного слідства. Дотримання інтриги у розповіді 
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позначено тим, що її зміст, протиріччя та загадковість поступово передаються в 

кількох місцях розповіді за допомогою КМФ / АМФ, які поступово 

висвітлюють і розв’язують інтригу. Поступові авторські коментарі пояснюють 

порядок, у якому подано ці композиційні форми.  

 Наведемо приклад наскрізної інтриги в розповіді – від загальних уявлень 

про те, що персонаж Шевені-Гор учинив самогубство, через сумніви в цьому 

детектива Пуаро і до завершення інтриги доказами того, що насправді це було 

вбивство. У прикладі ми лише демонструємо порядок розташування КМФ/ 

АМФ, що сприяє рухові інтриги, тому не проводимо опис інтриги до самого її 

завершення, оскільки приклад занадто об’ємний. 

Here Poirot passed Snell and gently tried the handle. It turned, but the door 

did not open. Poirot rapped gently with his knuckles on the panel of the door. He 

rapped louder and louder. Then, suddenly desisting, he dropped to his knees and 

applied his eye to the keyhole. 

Slowly he rose to his feet and looked round. His face was stern. 

“Gentlemen!” he said. “This door must be broken open immediately!” 

Under his direction the two young men, who were both tall and powerfully 

built, attacked the door. It was no easy matter. The doors of Hamborough Close were 

solidly built. 

At last, however, the lock gave, and the door swung inwards with a noise of 

splintering, rending wood. 

And then, for a moment, everyone stood still, huddled in the doorway looking 

at the scene inside. The lights were on. Along the left-hand wall was a big writing 

table, a massive affair of solid mahogany. Sitting, not at the table, but sideways to it, 

so that his back was directly towards them, was a big man slouched down in a chair. 

His head and the upper part of his body hung down over the right side of the chair, 

and his right hand and arm hung limply down. Just below it on the carpet was a 

small, gleaming pistol. . . . 

There was no need of speculation. The picture was clear. Sir Gervase 

Chevenix-Gore had shot himself [373, с. 108–110]. 
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 Свідоцтво поліційного лікаря про обставини смерті потерпілого:  

“He’s been dead over half an hour – but not more than an hour. You don’t 

want technicalities, I know, so I’ll spare you them. The man was shot through the 

head, the pistol being held a few inches from the right temple. Bullet passed right 

through the brain and out again.” 

“Perfectly compatible with suicide?” 

“Oh, perfectly. The body then slumped down in the chair, and the pistol 

dropped from his hand.” 

“You’ve got the bullet?” 

“Yes.” The doctor held it up. 

“Good,” said Major Riddle. “We’ll keep it for comparison with the pistol. 

Glad it’s a clear case and no difficulties” [там само, с. 115]. 

 Наведені вище цитати з тексту відображають спільну думку персонажів 

про те, що подія з Шевені-Гором була самогубством. Подальший розвиток 

інтриги відображено на початку сумнівів. Перш за все, такі сумніви виникають 

у детектива Пуаро:  

“Poirot said quietly: 

“You have twice used the word ‘incredible,’ Captain Lake. Are you, then, so 

surprised to hear of Sir Gervase commiting suicide?” 

“Indeed I am. Of course, he was mad as a hatter; everyone would agree about 

that. But all the same, I simply can’t imagine his thinking the world would be able to 

get on without him.” 

“Yes,” said Poirot. “It is a point, that.” And he looked with appreciation at the 

frank, intelligent countenance of the young man” [там само, с. 117]. 

 Допит капітана Лейка теж демонструє сумніви щодо версії самогубства 

Шевені-Гора; капітан свідчить, що потерпілий напередодні був у доброму 

гуморі.   

“When did you last see Sir Gervase?” 

“This afternoon, just before three o’clock. There were some accounts to be 

checked, and the question of a new tenant for one of the farms.” 
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“How long were you with him?” 

“Perhaps half an hour.” 

“Think carefully, and tell me whether you noticed anything unusual in his 

manner.” 

The young man considered. 

“No, I hardly think so. He was, perhaps, a trifle excited – but that wasn’t 

unusual with him.” 

“He was not depressed in any way?” 

“Oh, no, he seemed in good spirits.He was enjoying himself very much just 

now, writing up a history of the family” [там само, с. 117–118]. 

Нарешті, сумніви самого слідчого Пуаро, які стосуються психологічних 

обставин начебто скоєного суїциду:  

“He got up and paced up and down the room. 

“There are things in this affair that I do not like. No, I do not like them at all.” 

Riddle looked at him curiously. 

“You mean the motive for his suicide?” 

“Suicide-suicide! It is all wrong, I tell you. It is wrong psychologically. How did 

Chevenix-Gore think of himself? As a Colossus, as an immensely important person, 

as the centre of the universe! Does such a man destroy himself? Surely not. He is far 

more likely to destroy someone else − some miserable crawling ant of a human being 

who had dared to cause him annoyance . . . Such an act he might regard as necessary 

− as sanctified! But self-destruction? The destruction of such a Self?” [там само, 

с. 125]. 

Сумніви в самогубстві додають також інші міркування Пуаро: 

“Poirot got up and began walking aimlessly round the room. 

“We begin,” he said, “to reconstruct the afternoon. It is interesting. At half past two 

Sir Gervase goes over accounts with Captain Lake. He is slightly preoccupied. At 

three, he discusses the book he is writing with Miss Lingard. He is in great distress of 

mind. Miss Lingard associates that distress of mind with Hugo Trenton the strength 

of a chance remark. At teatime his behaviour is normal. After tea, Godfrey Burrows 
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tells us he was in good spirits over something. At five minutes to eight he comes down 

stairs, goes to his study, scrawls ‘Sorry’ on a sheet of paper, and shoots himself!” 

Riddle said slowly: 

“I see what you mean. It isn’t consistent.” 

“Strange alteration of moods in Sir Gervase Chevenix-Gore! He is preoccupied – he 

is seriously upset – he is normal – he is in high spirits! There is something very 

curious here! And then that phrase he used, ‘Too late.’ That I should get here ‘Too 

late.’ Well, it is true that” [там само, с. 139]. 

 У наведеному нижче епізоді серед важливих розмов персонажів майже 

непомітно вкрапляється одна матеріальна деталь – шматочок землі з підбора 

жінки. Увага до нього Пуаро акцентує на тому, що це важливий доказ, але 

читачу невідомо, навіщо він. Отже, показано матеріальний складник інтриги.  

She stared. 

“I – I − ” 

She broke off. For two or three minutes she satir resolute, looking down at her 

dangling slipper. A little piece of earth detached itself from the heel and fell on the 

carpet. 

Suddenly Ruth Chevenix-Gore said: 

“Wait!” 

She got up and ran out of the room” [там само, с. 148−149].  

 У наступному епізоді автор наполегливо звертає увагу читача на дрібний 

предмет (шматочок землі), який набуває роль маркера, ключа до розв’язки 

злочину:  

“What the devil −” began Major Riddle, and ended rather hopelessly: “It gets 

more and more difficult to keep track of this business.” 

Poirot nodded. He had picked up the little piece of earth that had fallen from 

Ruth’s shoe and was holding it thoughtfully in his hand. 

“It is like the mirror smashed on the wall,” he said. “The dead man’s mirror. 

Every new fact we come across shows us some different angle of the dead man. He is 
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reflected from every conceivable point of view. We shall have soon a complete 

picture. . . .” 

He rose and put the little piece of earth tidily in the waste-paper basket [373, 

с. 151]. 

Пуаро здобуває нові докази, що сприяють розв’язанню інтриги; вони 

стосуються переважно фізичних умов скоєння: 

It was just after dawn when Hercule Poirot awoke on the following morning. He had 

been given a bedroom on the east side of the house. 

Getting out of bed, he drew aside the window blind and satisfied himself that the sun 

had risen, and that it was a finemorning. 

He began to dress with his usual meticulous care. Having finished his toilet, he 

wrapped himself up in a thick over coat and wound a muffler round his neck. 

Then he tiptoed out of his room and through the silent house down to the drawing 

room. He opened the french windows noiselessly and passed out into the garden. 

The sun was just showing now. The air was misty, with the mist of a fine morning. 

HerculePoirot followed the terraced walk round the side of the house till he came to 

the windows of Sir Gervase’s study. Here he stopped and surveyed the scene. 

Immediately outside the windows was a strip of grass that ran parallel with the 

house. In front of that was a wide herbaceous border. The michaelmas daisies still 

made a fine show. In front of the border was the flagged walk where Poirot was 

standing. A strip of grass ran from the grass walk behind the border to the terrace 

[там само, с. 153]. 

 В епізоді, крім усього іншого, набуває значення той шматочок землі з 

підбора жінки, про що йшлося раніше. Пуаро помітив сліди на газоні, отже, 

доречним виявляється і шматок землі. Інтрига стає прозорішою. Шматочок 

землі відіграє роль маркера.  

 На асоціативно-образному рівні композиції створення образів детектива 

Пуаро, потерпілого Шевені-Гора, злочинниці міс Лінгард, родини потерпілого, 

поліційних слідчих відбувається завдяки індивідуальній майстерності авторки 

розповіді, але при цьому використовуються ті ж самі принципи, що і в інших 
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художніх творах – аналогія, контраст, неповна репрезентація, рекурентний 

опис. Вибір принципів та їхніх комбінацій для створення конкретного образу 

продиктовано місцем і роллю персонажа, тим, як він впливає на динаміку 

розповіді. Наприклад, потерпілий Шевені-Гор під час усіх активних подій 

розповіді вже був неживий; отже, атрибути його образу виникають лише зі 

спогадів родини, знайомих, з їхніх ретро-характеристик померлого. Типова 

поведінка Шевені-Гора та події в минулому, згадані оточенням, створюють 

художній образ за принципом рекурентності. Наведемо приклад:  

“Poirot succeeded in introducing the name of Gervase Chevenix-Gore. 

Mr. Satterthwaite responded immediately. 

“Ah, now, there is a character, if you like! The Last of the Baronets − that’s his 

nickname.” 

“Pardon, I do not quite comprehend.” 

Mr. Satterthwaite unbent indulgently to the lower comprehension of a foreigner. 

“It’s a joke, you know − a joke. Naturally, he’s not really the last baronet in England 

− but he does represent the end of an era. The Bold Bad Baronet − the mad harum-

scarum baronet so popular in the novels of the last century − the kind of fellow who 

laid impossible wagers and won ’em.” 

He went on to expound what he meant in more detail. In younger years, Gervase 

Chevenix-Gore had sailed round the world in a windjammer. He had been on an 

expedition to the Pole. He had challenged a racing peer to a duel. For a wager he 

had ridden his favourite mare up the staircase of a ducal house. He had once leapt 

from a box to the stage and carried off a well-known actress in the middle of her rôle. 

The anecdotes of him were innumerable” [373, с. 101−102]. 

 Додатково Шевені-Гор характеризується іншими персонажами, їх 

безпосередньою оцінкою. Інакше кажучи, це є репрезентація персонажу, і вона 

у принципі є «неповною», оскільки повністю схарактеризувати будь-яку 

особистість неможливо. Однак Шевені-Гор – один із головних персонажів, 

тому в розповіді все ж таки його портрет надано досить вичерпно. Наведемо 

приклад.  
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“But he was a man of perception, quick in observation. He said slowly: 

“I think I see what you mean.” 

“Such a one is encased, is he not, in an armour − such an armour! The armour of the 

crusaders was nothing to it − an armour of arrogance, of pride, of complete self-

esteem. This armour, it is in some ways a protection, the arrows, the everyday arrows 

of life glance off it. But there is this danger; Sometimes a man in armour might not 

even know he was being attacked. He will be slow to see, slow to hear − slower still 

to feel” [там само, с. 103]. 

 Головний персонаж – детектив Пуаро характеризується в розповіді 

винятково своєю поведінкою, роздумами, аналітичними розвідками про мотиви 

усіх причетних до злочину. Характеристики Пуаро з боку інших персонажів 

відсутні. Отже, для створення художнього образу цього детектива 

застосовується переважно принцип рекурентності. Наведемо приклади:  

“Lady Chevenix-Gore said in a low, puzzled voice: 

“But Gervase is never late.” 

It was almost ludicrous, the consternation caused by this simple contretemps. And 

yet, to HerculePoirot, it was not ludicrous . . . Behind the consternation he felt 

uneasiness − perhaps even apprehension. And he, too, found it strange that Gervase 

Chevenix-Gore should not appear to greet the guest he had summoned in such a 

mysterious manner [там само, с. 107].  

 Спостережливість Пуаро відображено в наступній сцені:  

“Hercule Poirot, watching that room full of people with suddenly sharpened 

attention, had an idea that one and all were in a state of tension. His eyes ran quickly 

over them, tabulating them roughly. Two elderly men, the soldierly one who had 

spoken just now, and a thin, spare, grey-haired man with closely pinched legal lips. 

Two youngish men − very different in type from each other. One with a moustache 

and an air of modest arrogance, he guessed to be possibly Sir Gervase’s nephew, the 

one in the Blues. The other, with sleek brushed-back hair and a rather obvious style 

of good looks, he put down as of a definitely inferior social class. There was a small 
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middle-aged woman with pince-nez and intelligent eyes, and there was a girl with 

flaming red hair. 

Snell appeared at the door. His manner was perfect, but once again the veneer of the 

impersonal butler showed signs of the perturbed human being beneath the surface. 

“Excuse me, m’lady, the study door is locked.” 

“Locked?” 

It was a man’s voice − young, alert, with a ring of excitement in it. It was the good-

looking young man with the slicked-back hair who had spoken. He went on, hurrying 

forward: 

“Shall I go and see − ?” 

But very quietly HerculePoirot took command. He did it so naturally that no one 

thought it odd that this stranger, who had just arrived, should suddenly assume 

charge of the situation [373, с. 107]. 

 При створенні художніх образів родини Шевені-Гора (перш за все його 

дружини леді Ванди та доньки Руфі) авторка детективної розповіді 

використовує ті ж самі чотири принципи, але надає перевагу аналогії та 

контрасту.   

He paused, then asked with a change of manner: 

“Of what does the family of this Sir Gervase consist?” 

“There’s Vanda − his wife. She was an Arbuthnot − very handsome girl. She’s still 

quite a handsome woman. Frightfully vague, though. Devoted to Gervase. She’s got a 

leaning towards the occult, I believe. Wears amulets and scarabs and gives out that 

she’s the reincarnation of an Egyptian Queen . . . Then there’s Ruth − she’s their 

adopted daughter. They’ve no children of their own. Very attractive girl in the 

modern style. That’s all the family. Except, of course, for Hugo Trent” [там само, 

с. 103]. 

У цьому епізоді звернено увагу на аналогію між Вандою та Рус – їхню 

вроду, привабливість (див. у додатку 2, приклад № 15). 

У наведеному вище прикладі леді Ванда Шевені-Гор має вигляд, 

щонайменше чудернацької особистості з божевільними уявленнями, але … 
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Пуаро має підстави думати інакше. Це створює контрастний образ леді Шевені-

Гор:  

“She seems almost certifiable to me,” said Major Riddle. “A long farrago of 

nonsense without one word of sense in it.” 

“No, no, my friend. The interesting thing is, as Mr. Hugo Trent casually remarked to 

me, that amidst all the vapouring there is an occasional shrewd thrust. She showed it 

by her remark about Miss Lingard’s tact in not stressing undesirable ancestors. 

Believe me, Lady Chevenix-Gore is no fool” [там само, с. 125]. 

 Позитивна характеристика леді Ванди створює несподіваний контраст з 

її попередніми характеристиками: 

“Miss Lingard took off her pince-nez and blinked reflectively. 

“Well, at first, quite frankly, I felt as though I’d walked straight into a madhouse! 

What with Lady Chevenix-Gore continually seeing things that weren’t there, and Sir 

Gervase behaving like-like a king − and dramatizing himself in the most 

extraordinary way-well, I really did think they were the queerest people I had ever 

come across. Of course, Miss Chevenix-Gore was perfectly normal, and I soon found 

that Lady Chevenix-Gore was really an extremely kind, nice woman. Nobody could 

be kinder and nicer to me than she has been. Sir Gervase − well, I really think he was 

mad. His egomania − isn’t that what you call it? − was getting worse and worse 

every day” [там само, с. 137]. 

Характеристика Рус підкреслює аналогію, схожість її з іншою родиною 

(див. у додатку 2, приклад № 16). 

Цей приклад демонструє протиріччя, контрастність стосунків Рус та її 

названого батька Шевені-Гора. Це додає багатовимірності цьому образу.  

 Нарешті, опишемо принципи, за якими у розповіді створено художній 

образ злочинниці міс Лінгард. Спочатку авторка розповіді та персонажі 

характеризують її як дуже розумну, достойну, старанну, доброзичливу та 

справедливу особу. У фіналі розповіді її зізнання  у скоєнні вбивства стають 

несподіванкою для всіх, крім Пуаро. Його впевненість обґрунтована фактами та 

спостереженнями, які пройшли повз увагу поліційних колег. У фінальній сцені 
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розповіді після зізнання міс Лінгард Пуаро відверто розповідає їй свої 

спостереження та вислуховує пояснення злочинниці про мотиви вбивства. У 

цьому фінальному діалозі виявляються головні характеристики міс Лінгард, 

тобто атрибути її художнього образу:   

Poirot was left with the little middle-aged prim woman who had just confessed 

to a cleverly-planned and cold-blooded murder. 

“No,” said Miss Lingard. “You didn’t think she had done it. You accused her 

to make me speak. That’s right, isn’t it?”Poirot bowed his head. 

“While we’re waiting,” said Miss Lingard in a conversational tone, “you 

might tell me what made you suspect me” [373, с. 161].  

 Наступний епізод характеризує міс Лінгард як надзвичайно стриману 

особистість, навіть під час її зізнання у вбивстві: 

“Several things. To begin with, your account of Sir Gervase. A proud man like 

Sir Gervase would never speak disparagingly of his nephew to an outsider, especially 

someone in your position. You wanted to strengthen the theory of suicide. You also 

went out of your way to suggest that the cause of the suicide was some dishonourable 

trouble connected with Hugo Trent. That, again, was a thing Sir Gervase would 

never have admitted to a stranger. Then there was the object you picked up in the 

hall, and the very significant fact that you did not mention that Ruth, when she 

entered the drawing room, did so from the garden. And then I found the paper bag − 

a most unlikely object to find in the wastepaper basket in the drawing room of a 

house like Hamborough Close! You were the only person who had been in the 

drawing room when the ‘shot’ was heard. The paper bag trick was one that would 

suggest itself to a woman − an ingenious homemade device. So everything fitted in. 

The endeavour to throw suspicion on Hugo, and to keep it away from Ruth. The 

mechanism of crime − and its motive” [там само, с. 147–148].  

Наприкінці розмови з Пуаро міс Лінгард турбується не про себе, а бажає 

щастя доньці вбитого нею Шевені-Гора; це теж є атрибут образу цієї жінки.  

“Besides Lady Chevenix-Gore is too vague to know anything definitely. I liked 

her, but I hated the Chevenix-Gore family. They treated me like dirt. And here was 
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Gervase going to ruin Ruth’s life with pride and snobbery. But I determined that she 

should be happy. And she will be happy − if she never knows about me!” 

It was a plea-not a question [там само, с. 162]. 

В останніх прикладах міс Лінгард, крім видатного розуму та 

винахідливості, демонструє ще й витримку у прагненні приховати свій злочин. 

 Сукупність наведених текстових прикладів щодо злочинниці показує, що 

для створення її художнього образу авторка розповіді використовує контраст 

(злочинні дії та їх позитивні та зрозумілі мотиви) і принцип рекурентності 

(характер цього персонажу розкривається через її дії).  

У наведених прикладах способів створення художніх образів персонажів 

авторка розповіді багаторазово звертається до тропів. Вони подані в авторській 

мові, а також у діалогічному мовленні персонажів. У всіх цих випадках 

зберігається лаконічний стиль детективу без мовленнєвих прикрас; тому з 

усього арсеналу тропів переважно обираються найпростіші – епітети-

характеристики персонажів. Але цього достатньо, щоб художній образ був 

живим, цілісним у сприйнятті адресата.  

 Загалом, у студіях цього підрозділу викладено сутність композиції 

художнього твору, типові протиріччя рівнів композиції, розв’язання яких є 

синергетичним процесом. Описано типові способи вирішення протиріч за 

допомогою маркерів, які виконують різні ролі, а в сукупності сприяють зв’язку 

інформаційних блоків у тексті та самоорганізації смислу. Ці способи 

продемонстровано в контексті детективної розповіді, зокрема на прикладах 

конкретної розповіді Агати Крісті.  

 

Висновки до розділу 4 

 У розділі досліджено синергетичний аспект детективної розповіді, тобто 

модель її структурної та смислової самоорганізації. Розділ складається з двох 

частин: власне інформаційно-синергетична модель розповіді та механізми 

утворення й функціювання її композиції. Ці частини доповнюють одна одну в 

тому сенсі, що в обох розглядається структура розповіді та простежується рух 
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сюжету від зав’язки до розкриття злочину, проте в кожній з них наявні різні 

акценти й використано різні поняття з арсеналу синергетики. В інформаційно-

синергетичній моделі не розглядається мовне забезпечення розповіді; увагу 

акцентовано на типовій побудові цього жанру: 1) скоєння злочину; 2) початок 

слідства – виявлення умов скоєння; 3) перехід від вияву умов скоєння злочину 

до гіпотез щодо зацікавлених; 4) критична подія, завдяки якій відкидаються всі 

версії, крім однієї.  

 Вказано, що перехід (п. 3) з синергетичної точки зору є зоною біфуркації,  

зоною нестійкості розповіді, у якій система слідства прагне до виявлення 

злочинця, але повертається рекурентно до дослідження та переоцінки 

попередніх умов скоєння злочину.    

 У розробленій моделі на прикладах детективних розповідей обґрунтовано 

доречність використання синергетичних понять параметра порядку, ланцюгів 

зворотного зв’язку, дисипативності, здатності складників самоорганізованої 

системи до взаємного опозиційного моделювання. Проведений аналіз 

конкретних детективних розповідей різних авторів щодо їхньої відповідності 

розробленій інформаційно-синергетичній моделі вказує на її універсальність.  

 У підрозділі 4.2 досліджено композицію детективної розповіді в 

синергетичногму аспекті. Описано зміст чотирьох рівнів композиції 

художнього твору; зміст проілюстровано прикладами з конкретних 

детективних розповідей. Самоорганізація експліцитного та імпліцитного 

смислу розповіді відбувається під час розв’язання типових протиріч кожного 

рівня композиції.  

 Подано опис цих протиріч та способів їхнього розв’язання за допомогою 

змістових маркерів зв’язку, що містяться в тексті розповіді. Ці маркери мають 

різну лінгвістичну природу, але слугують єдиній цілі системного зв’язку та 

організації художнього твору, зокрема зв’язку рівнів його композиції.  

 На формальному рівні композиції маркери слугують зв’язку окремих 

відносно завершених блоків інформації в розповіді (розподіл тексту на сцени); 

на формально-змістовому рівні авторські маркери пояснюють роль і вагу 
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певних композиційно-мовленнєвих (КМФ) та архітектоніко-мовленнєвих форм 

(АМФ) у тексті; на змістовому рівні маркери допомагають сприйняти сюжет, 

дії, ідеї в порядку вживання КМФ і АМФ; на асоціативно-образному 

(концептуальному) рівні маркери сприяють цілісному сприйняттю художніх 

образів та концептів.  

 Маркери є мовним явищем, а КМФ і АМФ – мовленнєвим. Отже, на 

відміну від синергетичної моделі розповіді, її композиція враховує мовно-

мовленнєвий аспект самоорганізації.  

 Здійснений у цьому розділі лінгвосинергетичний аналіз є новим 

напрямком лінгвістичних досліджень детективного жанру, які сприяють 

подальшому втіленню синергетики в лінгвістику й мають значні перспективи в 

подальших дослідженнях.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ  

 

Жанр детективу посідає значне місце у світовій англомовній літературі. 

Найвідоміші автори особливу роль відводили детективній розповіді. Їхній 

внесок достатньо досліджений з точки зору літературознавства, в історико-

літературних студіях. Існують нечисленні дослідження комунікативно-

прагматичної та мовленнєвої реалізації детективної розповіді, які висвітлюють 

лише окремі аспекти цієї реалізації. Отже, актуальним є комплексне 

лінгвістичне дослідження англомовної детективної розповіді, спрямоване на 

виявлення її змістового складника, способів передавання змісту, структури 

розповіді та мовно-стильових особливостей реалізації цілей і завдань авторів 

розповідей.  

Є актуальним також виявлення динаміки детективної розповіді – перебіг 

сюжетних ліній, інтриги, створення художніх образів, концептів, символів. Ці 

процеси за своєю природою мають ознаки самоорганізації, тому в дисертації 

вони досліджені з використанням понять та інструментарію лінгвосинергетики.  

Розроблений у праці комплексний підхід до досліджень ураховує 

лінгвосинергетичний аспект детективної розповіді в поєднанні з традиційними 

студіями динамічної вертикалі: специфіка лексики розповіді, розмаїття засобів 

виразності та їхнє комунікативно-прагматичне призначення для реалізації цілей 

і завдань у створенні розповіді.   

Детективна розповідь являє собою малий епічний жанр детективної 

літератури, головними ознаками якого є сюжетно-композиційна та структурно-

смислова єдність організації тексту, що базується на наявності вихідної та 

інтерпретувальної розв’язок. Їй властива наявність рекурентних центрів на лінії 

сюжету, що сприяють емоційно-психологічній «наративній напрузі». У 

детективній розповіді порушується конфлікт  соціального протистояння, що 

передається такими головними дійовими особами, як жертва, злочинець, 

детектив. Основою конфлікту є зіткнення справедливості з беззаконням. Базові 

концепти детективної розповіді − злочин, таємниця, розслідування, покарання. 
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Розкриття злочину здійснюється методом логічного аналізу; читач услід за 

автором розгадує злочин самостійно, проявляючи дедуктивні здібності. 

Метамова детективної розповіді має свою специфіку, зокрема характерну для 

неї корпоративну та професійну лексику; наділена прагматичною силою 

впливу. Дискурс детективної розповіді базується на взаємодії експліцитних та 

імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. У детективній розповіді 

реалізовуються такі базові функції, як дидактична, пізнавальна та розважальна.  

Структура, організація елементів детективної розповіді відображається в 

її композиції. У наших дослідженнях обрано чотирьохрівневу структуру 

композиції, що відповідає найбільш повній концепції щодо композиції 

художнього твору. Ці рівні є взаємно залежними, підпорядкованими  і 

створюють ієрархію: 1) формальний рівень; 2) формально-змістовий рівень; 3) 

змістовий рівень; 4) асоціативно-образний (концептуальний) рівень. Останній є 

найвищим рівнем композиції, на ньому реалізуються головні цілі та завдання 

художнього твору – створення художніх образів, символів, концептів.  

На формальному рівні композиції найбільш актуальним є  членування 

розповіді на сцени (акти), які характеризуються різним місцем і часом подій та 

пов’язані спільними персонажами і причиново-наслідковим зв’язком. Сцени 

(акти) в англомовній детективній розповіді є найбільш відокремленими, 

відносно завершеними блоками інформації.  

Формально-змістовий рівень є зовнішнім членуванням тексту на 

архітектонічні одиниці − архітектоніко-мовленнєві (АМФ) та композиційно-

мовленнєві форми (КМФ). Перші з них у англомовній детективній розповіді 

виражені монологами та діалогами. Основними композиційно-мовленнєвими 

формами є повідомлення, опис, роздум та їхні модифікації. КМФ у текстах 

детективної розповіді виконують декілька комунікативно-прагматичних 

функцій, поряд з архітектоніко-мовленнєвими формами (АМФ) вони є 

провідниками  художнього стилю в його специфіці детективного жанру.  КМФ 

«повідомлення», «опис», «розповідь» відображають предметний рівень 

розповіді, прагматику експресії виражають такі КМФ, як «роздум», 
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«розповідь». Аксіологічний рівень художнього жанру детективної розповіді 

відображено суб’єктивно в КМФ «розповідь», «роздум», об’єктивна оцінка 

уможливлюється переважно за допомогою КМФ «повідомлення», «опис». За 

допомогою КМФ і АМФ у текстах розповіді відбувається уособлення 

персонажів через їх характерне мовлення в цих формах та через соціальну 

обумовленість їхнього мовлення. Загалом КМФ і АМФ формують художній 

стиль обраного жанру та ідіостиль окремих авторів.   

У роботі розглянуто дві АМФ – монолог та діалог (у його опозиційній та 

неопозиційній формах). Описано характерні риси цих форм, відзначено 

провідну роль опозиційного діалогу в детективній розповіді. Розроблено 

критерій опозиційності діалогу із застосуванням відомих понять теми та реми в 

будь-якому висловленні.  Розглянуті приклади опозиційних та неопозиційних 

діалогів і приклади монологів свідчать про їхню провідну роль у передаванні 

сюжетних ліній детективної розповіді; авторське мовлення, авторські ремарки 

відіграють допоміжну, хоча й необхідну роль − вони створюють контекст, 

завдяки чому частина смислу в темах і ремах передається імпліцитно.  

Змістовий рівень композиції детективної розповіді містить у собі сюжетні 

лінії, опис подій, настроїв і міркувань персонажів. Особливу роль на 

змістовому рівні композиції розповіді відіграє інтрига та її розв’язка. Саме в 

інтризі закладаються атрибути художніх образів, які створюються на 

асоціативно-образному рівні.  

На асоціативно-образному / образно-символічному рівні формується 

художній образ, образ-символ і концепти, завдяки яким виражається головна 

мета детективної розповіді. Реалізація змісту цього рівня  в детективній 

розповіді вирізняється тим, що  зв’язок між сюжетом та образами і концептами 

не є безпосереднім. Художні образи слідчого, злочинця, потерпілого остаточно 

складаються лише в розв’язці розповіді.  При цьому, як правило, домінує образ 

талановитого слідчого, а інші образи відіграють допоміжну, фонову роль. 

Принципи створення художніх образів у детективній розповіді є такими ж, як і 

в інших жанрах: аналогія, контраст, неповна репрезентація, рекурентний опис. 



 

 

 

195 

 

Створений художній образ викликає в читача подальше узагальнення вражень, 

у свідомості виникає загальний символ слідчого як талановитого професіонала, 

провідника законності, помічника постраждалим. Отже, когнітивні операції 

створення образу та символу читачем розташовані над текстом, але ним 

обумовлені.  

Проведені дослідження дають можливість вивчити в подальших розділах  

прагмастилістику реалізації названих цілей, а також дослідити ознаки 

самоорганізації дискурсу детективної розповіді.  

У детективній розповіді  систематично використовується корпоративна та 

професійна лексика на фоні переважно нейтральної.  У текстах розповідей 

обидва види лексики не мають чіткого розподілу, хоча професійна лексика 

базується переважно на однозначних термінах, а корпоративна позначає 

поняття, які є вживаними певною групою людей (професіоналів, прибічників 

певного світогляду, соціальної, вікової або статевої спільноти).  Під час аналізу 

корпусу англомовних детективних розповідей виявлено 12 пластів 

професіоналізмів, які стосуються різних тем спілкування. Використання 

корпоративної та професійної лексики в розповідях значно спрощує 

інформування адресата (читача) про сутність злочину та хід слідства, що є 

одним із прагматичних завдань мовлення в розповіді.  

Досліджено засоби виразності в детективній розповіді, якими  

створюються образність мовлення, художні образи та символи. Це прагматичне 

завдання досягається застосуванням тропів, утворенням конотацій при 

особливому словосполученні, уживанням інтенсифікаторів, а також широким 

застосуванням стилістичних типів висунення. Засоби образності можна 

охарактеризувати як парадигматичні, оскільки вони засновані на асоціації 

вибраних автором слів і виразів з іншими близькими їм за значенням. 

Образність досягається завдяки багатьом засобам виразності, у тому числі − 

семантичній та лексичній сполучуваності слів, конотаціям (оцінним, емоційним 

та експресивним).   
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Засоби виразності передають емоційність мовлення за допомогою 

синтаксичних структур, таких як інверсія, риторичне запитання, паралельні 

конструкції, контраст. У текстах англомовних детективних розповідей 

поширеною є редукція синтаксичних структур, еліпсис, парцеляція. 

Розповсюдженим засобом виразності стилістичного синтаксису є 

перелічування, що реалізується в результаті повторення однорідних 

синтаксичних одиниць різного об’єму в межах висловлювання із закінченою 

думкою. Застосовуються різного виду повтори, які наповнюють висловлювання 

смисловим та емоційним забарвленням: епіфоричний повтор, граматичний 

паралелізм, апозиопезис. Спостерігається також використання синтаксичної 

тавтології.  

Типи висунення − конвергенція, зчеплення, антитеза, ефект ошуканого 

очікування − застосовуються для концентрації уваги та думок адресата на 

важливості окремої події, на певному факті чи аргументі. Таке функційне 

призначення типів висунення реалізується всіма стилістичними засобами 

виразності, та найчастіше − синтаксичними засобами.  

У дослідженні обґрунтовано нерозривний зв’язок лексики розповіді, 

стилістичних засобів виразності, типових прийомів із прагматичними 

завданнями авторів розповідей. Серед цих завдань головними є інформування 

адресата про перебіг подій, сюжетні лінії, а також завдання створення художніх 

образів, концептів і символів.  

 У праці досліджено синергетичний аспект детективної розповіді, тобто 

розроблено модель її структурної та смислової самоорганізації, а також − 

чинники самоорганізації її композиції.  В інформаційно-синергетичній моделі 

увагу акцентовано на типовій побудові цього жанру: 1) скоєння злочину; 2) 

початок слідства – виявлення умов скоєння; 3) перехід від вияву умов скоєння 

злочину до гіпотез щодо зацікавлених; 4) критична подія, завдяки якій 

відкидаються всі версії, крім однієї.  

 Указано, що перехід (п. 3) з синергетичної точки зору є зоною біфуркації,  

зоною нестійкості розповіді, у якій система слідства прагне до виявлення 
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злочинця, але повертається рекурентно до дослідження та переоцінки 

попередніх умов скоєння злочину.  У розробленій моделі на прикладах 

детективних розповідей пояснено доречність використання синергетичних 

понять параметра порядку, ланцюгів зворотного зв’язку, дисипативності, 

здатності складників самоорганізованої системи до взаємного опозиційного 

моделювання. Аналіз конкретних детективних розповідей різних авторів щодо 

їхньої відповідності розробленій інформаційно-синергетичній моделі вказує на 

універсальність такої моделі.  

 У дослідженні композиції детективної розповіді в синергетичногму 

аспекті зроблено наголос на типових протиріччях кожного рівня композиції, які 

стимулюють процес самоорганізації. Під час розв’язання типових протиріч 

кожного рівня композиції відбувається самоорганізація експліцитного та 

імпліцитного смислу розповіді. Надано опис цих протиріч та способи їхнього 

розв’язання за допомогою змістових маркерів зв’язку, які містяться в тексті 

розповіді. Ці маркери мають різну лінгвістичну природу, але слугують єдиній 

цілі − системний зв’язок та організація художнього твору, зокрема зв’язок 

рівнів його композиції.    

 Маркери є мовним явищем, а КМФ і АМФ – мовленнєвим. Отже, на 

відміну від синергетичної моделі розповіді, її композиція враховує мовно-

мовленнєвий аспект самоорганізації.  

 Здійснений у праці лінгвосинергетичний аналіз є новим напрямком 

лінгвістичних досліджень детективного жанру, які сприяють подальшому 

втіленню синергетики в лінгвістику та мають значні перспективи в подальших 

дослідженнях. Перспективою розвитку проведених досліджень є також 

застосування розробленої методики до лінгвістичних студій інших видів 

детективного жанру, поглиблення методики за рахунок аналізу нових 

ґрунтовних явищ самоорганізації жанру. Перспективним також є напрямок 

лінгвокогнітивних досліджень детективних жанрів з більш детальним 

виявленням концептів і символів.   
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ДОДАТОК 1. ГЛОСАРІЙ 

Автологія (мінус-прийом) − надмірна простота опису з використанням 

слів тільки в прямому, номінативному значенні [14, с. 124]. Регулярне 

вживання автології в тексті створює автологічний стиль, який є природним для 

детективної розповіді. При цьому базою такого стилю виступає автологічна 

лексика.  

Антитеза − контрастне вираження понять і суджень, яке передається 

опозиціями слів, словосполучень, речень [30, с. 147]. Антитеза ґрунтується на 

контрастному впливі значень лексичних і граматичних одиниць [326, с. 252]. 

Удетективній розповіді антитеза виступає як один із типів висунення, тобто, 

стилістичний прийом звернення уваги адресата на певний фрагмент сюжету.  

Архітектоніко-мовленнєві форми утворюють зовнішню конструкцію 

жанру, на відміну від композиційно-мовленнєвих форм, які утворюють його 

внутрішню структуру. Архітектоніко-мовленнєві форми включають монолог, 

діалог, полілог, а також їхні різні комбінації в формі чужого мовлення, які 

можуть існувати у двох різновидах − вимовленій і невимовленій, внутрішній 

формі [30, с. 88–91]. В детективній розповіді превалюють монолог і діалог, 

зокрема, опозиційний діалог, у якому виявляються протистояння персонажів, 

конкуренція версій скоєння злочину.  

Атрактор самоорганізованої системи – стійкий стан з його характерним 

набором значень усіх параметрів системи. В антропоцентричних системах цей 

стійкий стан співпадає з досягненою ціллю системи. Головною ціллю-

атрактором детективної розповіді виступає показ розкриття злочину та 

видатних аналітичних здібностей персонажа-слідчого.  

Біфуркація (розгалуження; рос. «разветвление») означає, що з цього 

стану самоорганізована система має можливість розвитку в декількох 

напрямках; реальний вибір системою одного з них зазвичай є 

непередбачуваним, однак це є лише наслідком наших неповних знань і 

недетермінованості навколишнього світу. 
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Точки (або зони) біфуркації мають одну надзвичайну властивість: 

поблизу них можливості системи явно фокусуються і обмежуються зміною 

небагатьох параметрів, інші параметри «йдуть у тінь», їхній вплив на систему є 

незначним [156, с. 283].  У сюжетах детективної розповіді зоною біфуркації є 

перехід від з’ясування обставин злочину до виявлення  зацікавлених у скоєнні 

цього злочину.  

Граматичний паралелізм − незмінне повторення структури речення 

і/або граматичних форм слів [30, с. 100]. Цей синтаксичний засіб виразності у 

детективній розповіді використовується для передавання емоційності 

мовлення.   

Детективна розповідь як жанр і тип тексту  є порівняно стислим 

різновидом жанру детективу, в якому порушується конфлікт соціального 

протиріччя, що передається головними дійовими особами – жертвою, 

злочинцем, детективом. Базові концепти детективної розповіді – злочин, 

таємниця, розслідування, покарання. Тексту детективної розповіді властива 

висока концентрація інформації, двоплановість, редукція викладу та оцінки 

подій. Метамова детективного тексту має свою специфіку, зокрема характерну 

для неї корпоративну та професійну лексику; володіє прагматичною силою 

впливу. Дискурс детективної розповіді базується на взаємодії експліцитних та 

імпліцитних смислів, що утворюють підтекст. У детективній розповіді 

реалізовуються такі базові прагматичні функції, як дидактична, пізнавальна й 

розважальна. Цілями розповіді є показ здібностей професіоналів у розкритті 

злочину як соціального явища, створення психологічної ситуації розкриття 

злочину; показ засобів непрямої комунікації між читачем та автором і 

безпосередньої (прямої) комунікації між персонажами, що в кожному окремому 

тексті створює своєрідну прагматику і стиль. Структура і смисли розповіді 

мають ознаки самоорганізації. 

Дискурс  детективної розповіді − комунікативна подія, що має на меті 

показ здібностей професіоналів у розкритті злочину як соціального явища, 

створення психологічної ситуації розкриття злочину; показ засобів непрямої 
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комунікації між читачем та автором і безпосередньої (прямої) комунікації між 

персонажами, що в кожному окремому тексті створює своєрідну прагматику і 

стиль. Структура і смисли розповіді мають ознаки самоорганізації. У 

детективній розповіді реалізовуються такі базові прагматичні функції як 

дидактична, пізнавальна й розважальна. 

Епіфоричнй повтор − зміна синтаксичної структури, будови речень, що 

сприяє більшій виразності художнього тексту [30, с. 100]. Ефективність 

використання епіфоричного повтору в детективній розповіді полягає в тому, що 

за його допомогою утворюється макросинтаксичний зв’язок фрагментів тексту 

(надфразова єдність).  

Ефект ошуканого очікування (термін Р. Якобсона) − це стилістичний 

засіб, суть якого полягає у тому, що безперервність, лінійність мовлення 

означає появу кожного окремого елементу на основі появи попереднього і 

створює умови для появи наступного. Читач очікує його, а він змушує 

очікувати на появу інших елементів. Однак, якщо на цьому тлі відбувається 

порушення безперервності, то неочікуване та непідготовлене сильніше впливає 

на свідомість читача [13, с. 56]. У текстах детективної розповіді ефект 

ошуканого очікування, який належить до основних типів висунення, є 

поширеним за самою природою цього жанру. Мовленнєва реалізація ефекту 

полягає у використанні елементів висловлень, які мають низьку ймовірність 

появи, і в такий спосіб звертають увагу адресата (читача) на певний фрагмент 

розповіді.  

Зчеплення (зв’язність) – це стилістичний засіб, який, на відміну від 

конвергенції, характеризується появою подібних елементів у подібних 

позиціях, що вказує на цілісність тексту [14, с. 66]. У детективній розповіді 

механізм зчеплення на змістовому рівні забезпечується описом багаторазового 

повтору дій персонажа, а на мовленнєвому рівні – значною кількістю словесних 

повторів, що створює ритмічність тексту, когерентність сприяття події.  

 Інформаційно-синергетична модель детективної розповіді є 

універсальною. В ній відображено традиційний для цього жанру перебіг подій 



 

 

 

244 

 

від скоєння злочину до його викриття.  Є допустимими різні ускладнення цього 

перебігу, а також випадки, у яких ніякого злочину й не було, а тільки створена 

його видимість; випадки кількох одночасних злочинів та ін. Розкриття істини в 

детективній розповіді все одно йде за загальною схемою, яка відображена в 

моделі.  

 З точки зору синергетики ситуація в детективі є системною; розвиток 

системи веде до цілі-атрактора (розкриття істини) і відбувається завдяки 

конфліктній взаємодії її складників: злочинці – слідчі (персонажі, що 

виконують ці ролі). Модель складається з чотирьох послідовних підпунктів 

(див.розд. 4.1), які постійно реалізуються в будь-якій детективній розповіді, що 

має ознаки самоорганізації (див. термін «самоорганізація»). 

 Композиція художнього тексту – це система формальних, формально-

змістових, змістових і образних компонентів, які формують у своїх 

взаємозв’язках певні варіанти   структур,   що характерні   для   стилю   

відповідного   жанру, індивідуального   стилю   та   матеріально   реалізовані   

за рахунок  відбору й поєднання елементів мови різних рівнів. Композиція як 

система має на меті створення узагальненого художнього образу, який виникає 

у взаємодії всіх рівнів і компонентів тексту та безпосередньо складається з 

системи мікрообразів [160, с. 23]. Особливістю композиції детективної 

розповіді є зв’язок її рівнів  за змістом завдяки наскрізній інтризі, а також 

ознаки самоорганізації ієрархії рівнів, яка маніфестується  змістовими 

маркерами.  

 Композиційно-мовленнєві форми − схеми повторюваних структурних 

ознак,  однорідні форми словесної композиції, відображення  структури 

процесу мислення, типи і способи зв’язку елементів думки між собою [30, 

с. 57–60]. Основними композиційно-мовленнєвими формами в детективній 

розповіді є повідомлення, опис, роздум та їхні модифікації. КМФ у текстах 

детективної розповіді виконують декілька комунікативно-прагматичних 

функцій − поряд з архітектоніко-мовленнєвими формами (АМФ) вони є 

провідниками до втілення художнього стилю в його специфіці детективного 
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жанру.  КМФ «повідомлення», «опис», «розповідь» відображають предметний 

рівень детективної розповіді; прагматику експресії виражають такі КМФ, як 

«роздум», «розповідь». Аксіологічний рівень художнього жанру детективної 

розповіді відображено суб’єктивно в КМФ «розповідь», «роздум»; об’єктивна 

оцінка уможливлюється; переважно за допомогою КМФ «повідомлення», 

«опис». За допомогою КМФ і АМФ у текстах розповіді відбувається 

уособлення персонажів через їхнє характерне мовлення в цих формах.   

Конвергенція − сходження в одному місці пучка стилістичних прийомів, 

що виконують єдину стилістичну функцію [14, с. 64]. У детективній розповіді 

конвергенція реалізується всіма стилістичними засобами виразності, частіш за 

все, синтаксичними засобами.  

 Корпоративна лексика – лексика, що стосується колективу людей, 

об’єднаних спільними інтересами: професією, дозвіллям, навчанням, 

захопленнями [30, с. 142]. Корпоративна лексика у текстах детективної 

розповіді сприяє максимальній стислості, наочності та фокусуванню уваги 

читача на людській діяльності і взаєминах людей.   

 Лінгвосинергетика − один із провідних напрямків дослідження в 

сучасній лінгвістиці, в якому реалізується синергетичний підхід до вивчення 

самоорганізації об’єктів філології. Лінгвосинергетика досліджує когнітивний і 

прагмастилістичний аспекти мови та мовлення в їх становленні, еволюцію 

жанрів, аспекти самоорганізації різних типів дискурсу та ін. Детективна 

розповідь з точки зору лінгвосинергетики є складною системою з ознаками 

самоорганізації; взаємодія складників розповіді та утворення її смислу 

підпорядковується цілям-атракторам, а параметр порядку скеровує досяжність 

актракторів. 

Модель – абстрактний, ідеалізований знаковий образ спрощеного 

представлення об’єкта-оригінала. Синергетична модель – це модель об’єкта, що 

еволюціонує; вона відображає не тільки характеристики та структуру 

оригіналу, а й зміну режимів його існування [61, с. 120]. Інформаційно-

синергетична модель детективної розповіді відповідає наведеним 



 

 

 

246 

 

характеристикам моделі, відображає режим розвитку сюжету, використовує для 

пояснення інструментарій понять синергетики. 

Парадоксальність сюжету в детективній розповіді означає наявність і 

зіткнення кількох логічних ліній у спостереженні версій злочину, які можуть 

виражатися опозиційним діалогом персонажів; наявністю акцій / реакцій 

персонажів; описом автора взаємно-протилежних дій, мотивів учинків; одним 

або декількома монологами персонажів і відповідними реакціями.  

Параметр порядку – найбільш мінливий, рухомий параметр складної 

самоорганізованої системи. Він підпорядковує собі інші параметри системи та 

обмежує діапазон їхньої зміни відповідно до вимог і цілей системи. Параметр 

порядку завдяки своїй рухомості легко стимулює рух системи та веде її з 

найменшими витратами ресурсів до цілі [168, с. 18]. У детективній розповіді 

змістом параметра порядку є маніпулювання наявною на даний момент 

інформацією. Із плином подій у сюжеті виявляються атрибути різних версій, а 

їх вага, значення змінюються. Параметр порядку надає необхідної ваги 

атрибутам кожної версії тим, що маніпулює інформацією навколо цих 

атрибутів.  У детективній розповіді спостерігається особливість параметра 

порядку в самоорганізації шляху до цілі-атрактора (розкриття злочину). 

Параметр порядку діє упродовж усього сюжету (своєчасно маніпулює 

інформацією, надає привабливості, ваги атрибутам версій). Але це 

маніпулювання виражається не стільки в авторських описах, скільки в динаміці 

персонажних діалогів і монологів з їх невід’ємним контекстом, який створює 

імпліцитний смисл.   

Професійна лексика – особливий підвид лексики, що базується 

переважно на однозначних термінах і слугує спілкуванню професіоналів 

окремого фаху. Використання професійної лексики у детективних розповідях 

значно спрощує інформування адресата (читача) про сутність злочину і хід 

слідства, що є одним із прагматичних завдань мовлення у розповіді. 

Репелер – набір параметрів та їх значень, який вводить обмеження різної 

природи на свободу прагнення самоорганізованої системи до мети, до 
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рівноваги. Якщо атрактор позначає той стан рівноваги системи, до якого вона 

прагне як до своєї мети, то репелер висловлює своїм змістом усі обмеження та 

заборони для системи. Наприклад, при утворенні дискурсу детективу змістом 

репелера є норми викладу, традиції жанру, обсяг, екстралінгвальні умови, 

архетипи комунікантів тощо [156, с. 284].  

Самоорганізацію дискурсу ми розуміємо не в тому сенсі, що він виникає 

незалежно від автора, а в тому, що автор є одночасно і творчим конструктором 

дискурсу, і знаряддям атракторів та репелерів цього дискурсу, які виникли до 

автора і незалежно від нього. Основна творча роль автора в процесі 

самоорганізації дискурсу з погляду синергетики – визначати параметри порядку 

того чи того дискурсу та використовувати їх рухливість для реалізації своїх 

інтенцій [156, с. 284]. З позицій синергетики основними факторами, що 

сприяють створенню і саморозвитку системи, є її ієрархічність, відкритість, 

нерівноважний стан, а також властивість дисипативності. Система, в якій 

мета чітко детермінована, а її структура (зв’язки елементів) і поведінка не 

допускають змін, називається замкненою. Замкнена система не має нічого 

спільного із самоорганізацією. У протилежному випадку – щодо вільної 

перебудови конструкції і поведінки, обміну речовиною і / або інформацією із 

зовнішнім середовищем – йдеться про відкриту систему, здатну до 

самоорганізації / саморозвитку і подальшої еволюції. Відкритість системи 

виражається в її дисипативності, тобто спроможності обмінюватися енергією, 

інформацією з навколишнім середовищем і всередині своєї конструкції. 

Ієрархічність є необхідною для самоорганізації, тому що в цьому випадку рівні 

(само)управління системи також створюються самостійно. Нерівноважний стан 

системи так само є необхідною умовою самоорганізації і полягає в тому, що 

малі зміни її стану (тобто незначні відхилення величин її параметрів) 

спричиняють значну трансформацію її устрою та поведінки [168, с. 29; 156, 

с. 282].  

У детективній розповіді самоорганізація структури і смислу виникає 

тому, що автор для реалізації своїх інтенцій маніпулює найбільш рухомим 
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параметром порядку, змістом якого є наявна інформація про перебіг слідства. 

Маніпуляція полягає у навмисному конкуруванні версій злочину, що приводить 

до значного приросту імпліцитних смислів усіх обставин та вчинків 

персонажів. Структурно-мовленнєва побудова детективної розповіді також має 

ознаки самоорганізації за рахунок вживання текстових маркерів, які пов’язують 

між собою блоки інформації в тексті.  

 Синергетика вивчає принципи самоорганізації систем, що виникають 

еволюційним шляхом, здатні адекватно реагувати на зовнішні зміни, впливи, 

змінюючи самостійно свої параметри, структуру, функції і тим самим, 

зберігаючи себе. Термін «синергетика» введено в науку Г. Хакеном. Як 

правило, такі системи складаються з різнорідних елементів, пов’язаних між 

собою структурно і / або функціонально [156, с. 281].  

Синтаксичні засоби виразності − 1) нормативні структури, виразність 

яких визначається контекстом; 2) синтаксичні структури, які наділені певним 

характером виразності. Синтаксичні стилістичні прийоми трактуються як 

незвичайні поєднання й розміщення частин структури  в межах одного речення, 

а також і в  межах текстового фрагменту [30, с. 97]. У детективній розповіді 

емоційність мовлення передається за допомогою синтаксичних структур, таких 

як інверсія, риторичне запитання, паралельні конструкції, контраст і т. ін. У 

текстах англомовних детективних розповідей поширеною є редукція 

синтаксичних структур, тобто випущення одного чи декількох членів речення. 

Досить поширеними є еліпсис і парцеляція. Еліпсис є засобом мовної економії 

й часто застосовується  в назвах, оголошеннях, коротких повідомленнях. 

Розповсюдженим засобом виразності стилістичного синтаксису є 

перелічування, що реалізовується в результаті повторення однорідних 

синтаксичних одиниць різної ємності в межах висловлювання із закінченою 

думкою. Перелічування може бути двочленним, парним, багаточленним, 

сполучниковим, багатосполучниковим, безсполучниковим. Застосовуються 

різного виду повтори, які наповнюють висловлювання смисловим і емоційним 

забарвленням. Наприклад, широко застосовується епіфоричний повтор, 
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граматичний паралелізм, апозиапезис. Спостерігається також використання 

синтаксичної тавтології, парцеляції (ізольованих речень).  

 Типи висунення − способи формальної організації тексту, що фокусують 

увагу читача на певних моментах повідомлення і встановлюють семантично 

релевантні відношення між елементами одного або частіше різних рівнів. Суть 

головних функцій висунення полягає у такому: встановлення ієрархії значень у 

тексті, тобто висунення на перший план особливо важливих частин 

повідомлення; забезпечення зв’язності, цілісності, а також сегментації тексту; 

полегшення декодування авторської інформації в тексті; створення естетичного 

контексту, виконання низки змістових функцій, однією з яких є експресивність. 

Головними та найбільш вивченими типами висунення є конвергенція, 

зчеплення, антитеза, ошукане очікування [14, с. 62–74]. У детективній розповіді 

використовуються всі головні типи висунення, за допомогою яких 

виокремлюються особливо важливі події сюжету, звертається увага адресата на 

окремі аргументи й факти слідства.  

 

ДОДАТОК 2. ТЕКСТИ АНГЛОМОВНИХ ДЕТЕКТИВНИХ 

РОЗПОВІДЕЙ ДЛЯ ІЛЮСТРАЦІЙ 

Приклад № 1. 

“Grabbing the first lifebelt, he hurled it over the stern, then sent three others 

trailing in its wake none of them anywhere near the stricken violinist. By the time the 

boat had slowed and turned, he reasoned, a woman who could not swim would have 

drowned-dragged down to the bottom of the Bosporus by the weight of her own 

malice. Jeremy had committed a murder that would send waves of delight through the 

rest of the orchestra. Moreover, he had gotten away with it. Or so he thought. But 

Constance Holliday was not ready to meet her Maker just yet. Coming to the surface 

with sudden urgency, she threshed around madly and yelled at the top of her voice, 

“Save me, Jeremy! Please, please! Save me!” 

The murder victim had turned into a damsel in distress. Having plotted her 

demise, Jeremy Bakewell was now overtaken by a fatal impulse of gallantry. Instead 
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of gloating over her predicament, he dived headlong into the water, swimming 

powerfully in her direction. Crew and passengers cheered him on in his bold rescue 

bid. Constance vanished, reappeared, vanished once more, then bobbed up for the 

last time. Her strength had gone and she had no more breath to call out. At the very 

moment when she was about to sink beneath the waves forever, Jeremy got to her, 

turned her on her back and, in a manoeuvre that he had been taught as a boy, 

secured her with one arm while he kicked his legs and swam backwards. 

Minutes later, the pair of them were hauled aboard the boat. Jeremy was 

cursing himself for his bravado. Given the chance to dispose of a hated rival once 

and for all, he had instead saved her life. When she recovered from the ordeal, she 

would surely point the finger at him as the man who had deliberately tried to kill her. 

He was caught. But his fears proved to be illusory. When the panting Constance had 

expelled a few pints of water from her mouth, she opened her eyes and looked up at 

him with a gratitude that bordered on worship. 

“My hero!” she exclaimed” [383].  

 

Приклад № 2. 

“The two left Mr. Dunn spread flat behind them on the path, and, passing out 

of the gate, went out and got into their car in silence. Flambeau only asked one brief 

question and Father Brown only answered: “Casterbury.” 

At last, after a long silence, the priest observed: “I could almost believe the 

storm belonged only to that garden, and came out of a storm in the soul.” 

“Well, it was certainly a terrible atmosphere,” replied Father Brown, calmly. 

“Dreadful and passionate and oppressive. And the most dreadful thing about it was 

this − that there was no hate in it at all.” 

“Somebody,” suggested Flambeau, “seems to have had a slight dislike of 

grandpapa.” 

“Nobody had any dislike of anybody,” said Father Brown with a groan. “That 

was the dreadful thing in that darkness. It was love.” 
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“Curious way of expressing love − to strangle somebody and stick him with a 

sword,” observed the other. 

“It was love,” repeated the priest, “and it filled the house with terror.” 

“Don’t tell me, “protested Flambeau, “that that beautiful woman is in love 

with that spider in spectacles.” 

“No,” said Father Brown and groaned again. “She is in love with her 

husband. It is ghastly.”… 

…”I’m sure you do,” said Flambeau, “but I don’t yet know much about my 

problem of the murder.” 

“The murder cannot be solved,” said Father Brown. 

“And why not?” demanded his friend. 

“Because there is no murder to solve,” said Father Brown” [371]. 

 

Приклад № 3. 

“Flambeau was silent with sheer surprise; and it was his friend who resumed 

in a quiet tone: 

“I’ll tell you a curious thing. I talked with that woman when she was wild with 

grief; but she never said anything about the murder. She never mentioned murder, or 

even alluded to murder. 

What she did mention repeatedly was sacrilege.” Then, with another jerk of 

verbal disconnection, he added:”Have you ever heard of Tiger Tyrone?” 

“Haven’t I!” cried Flambeau. “Why, that’s the very man who’s supposed to be 

after the reliquary, and whom I’ve been commissioned specially to circumvent. He’s 

the most violent and daring gangster who ever visited this country; Irish, of course, 

but the sort that goes quite crazily anticlerical. 

Perhaps he’s dabbled in a little diabolism in these secret societies; anyhow, he 

has a macabre taste for playing all sorts of wild tricks that look wickeder than they 

are. Otherwise he’s not the wickedest; he seldom kills, and never for cruelty; but he 

loves doing anything to shock people, especially his own people; robbing churches or 

digging up skeletons or what not.”… 
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…”It only shows how wrong voices sound on the telephone,” said Father 

Brown reflectively. “I heard all three stages of the thing this morning; and I thought 

they were trifles. First, a woman rang me up and asked me to go to that inn as soon 

as possible. What did that mean? Of course it meant that the old grandfather was 

dying. Then she rang up to say that I needn’t go, after all. 

What did that mean? Of course it meant that the old grandfather was dead. He 

had died quite peaceably in his bed; probably heart failure from sheer old age. And 

then she rang up a third time and said I was to go, after all. What did that mean? Ah, 

that is rather more interesting!” 

He went on after a moment’s pause: “Tiger Tyrone, whose wife worships him, 

took hold of one of his mad ideas, and yet it was a crafty idea, too. He had just heard 

that you were tracking him down, that you knew him and his methods and were 

coming to save the reliquary; he may have heard that I have sometimes been of some 

assistance. He wanted to stop us on the road; and his trick for doing it was to stage a 

murder. It was a pretty horrible thing to do; but it wasn’t a murder. Probably he 

bullied his wife with an air of brutal common sense, saying he could only escape 

penal servitude by using a dead body that couldn’t suffer anything from such use. 

Anyhow, his wife would do anything for him; but she felt all the unnatural 

hideousness of that hanging masquerade; and that’s why she talked about sacrilege. 

She was thinking of the desecration of the relic; but also of the desecration of the 

death-bed. The brother’s one of those shoddy “scientific” rebels who tinker with dud 

bombs; an idealist run to seed. But he’s devoted to Tiger; and so is the gardener. 

Perhaps it’s a point in his favor that so many people seem devoted to him [371]. 

 

Приклад № 4. 

  "'You are the same Percy Trevelyan who has had so distinguished a career and own 

a great prize lately?' said he. 

"I bowed. 

 "'Answer my frankly,' he continued, 'for you will find it to your interest to do 

so. You have all the cleverness which makes a successful man. Have you the tact?' 
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"I could not help smiling at the abruptness of the question. 

"'I trust that I have my share,' I said. 

"'Any bad habits? Not drawn towards drink, eh?' 

 "'Really, sir!' I cried. 

"'Quite right! That's all right! But I was bound to ask. With all these qualities, 

why are you not in practice?' 

 "I shrugged my shoulders. 

 "'Come, come!' said he, in his bustling way. 'It's the old story. More in your 

brains than in your pocket, eh? What would you say if I were to start you in Brook 

Street?' 

 "I stared at him in astonishment. 

"'Oh, it's for my sake, not for yours,' he cried. 'I'll be perfectly frank with you, 

and if it suits you it will suit me very well. I have a few thousands to invest, d'ye see, 

and I think I'll sink them in you.' 

"'But why?' I gasped. 

"'Well, it's just like any other speculation, and safer than most.' 

 "'What am I to do , then?' 

 "'I'll tell you. I'll take the house, furnish it, pay the maids, and run the whole 

place. All you have to do is just to wear out your chair in the consulting-room. I'll let 

you have pocket-money and everything. Then you hand over to me three quarters of 

what you earn, and you keep the other quarter for yourself” [375]. 

 

Приклад № 5. 

In a quarter of an hour or so we were back at the physician's house. He came 

running out to meet us with a face of horror. 

 "Oh, such a business!" he cried, with his hands to his temples. 

 "What then?" 

 "Blessington has committed suicide!" 

 Holmes whistled. 

"Yes, he hanged himself during the night." 
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We had entered, and the doctor had preceded us into what was evidently his 

waiting-room. 

"I really hardly know what I am doing," he cried. "The police are already 

upstairs. It has shaken me most dreadfully." 

"When did you find it out?" 

"He has a cup of tea taken in to him early every morning. When the maid 

entered, about seven, there the unfortunate fellow was hanging in the middle of the 

room. He had tied his cord to the hook on which the heavy lamp used to hang, and he 

had jumped off from the top of the very box that he showed us yesterday." 

Holmes stood for a moment in deep thought. 

"With your permission," said he at last, "I should like to go upstairs and look 

into the matter." 

We both ascended, followed by the doctor. 

It was a dreadful sight which met us as we entered the bedroom door. I have 

spoken of the impression of flabbiness which this man Blessington conveyed. As he 

dangled from the hook it was exaggerated and intensified until he was scarce human 

in his appearance. The neck was drawn out like a plucked chicken's, making the rest 

of him seem the more obese and unnatural by the contrast. He was clad only in his 

long night-dress, and his swollen ankles and ungainly feet protruded starkly from 

beneath it. Beside him stood a smart-looking police-inspector, who was taking notes 

in a pocket-book.  

"Ah, Mr. Holmes," said he, heartily, as my friend entered, "I am delighted to 

see you." 

"Good-morning, Lanner," answered Holmes; "you won't think me an intruder, 

I am sure. Have you heard of the events which led up to this affair?" 

"Yes, I heard something of them." 

"Have you formed any opinion?" 

 "As far as I can see, the man has been driven out of his senses by fright. The 

bed has been well slept in, you see. There's his impression deep enough. It's about 
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five in the morning, you know, that suicides are most common. That would be about 

his time for hanging himself. It seems to have been a very deliberate affair." 

"I should say that he has been dead about three hours, judging by the rigidity 

of the muscles," said I. 

"Noticed anything peculiar about the room?" asked Holmes. 

 "Found a screw-driver and some screws on the wash-hand stand. Seems to 

have smoked heavily during the night, too. Here are four cigar-ends that I picked out 

of the fireplace." 

"Hum!" said Holmes, "have you got his cigar-holder?" 

"No, I have seen none." 

"His cigar-case, then?" 

"Yes, it was in his coat-pocket." 

Holmes opened it and smelled the single cigar which it contained. 

"Oh, this is an Havana, and these others are cigars of the peculiar sort which 

are imported by the Dutch from their East Indian colonies. They are usually wrapped 

in straw, you know, and are thinner for their length than any other brand." He picked 

up the four ends and examined them with his pocket-lens. 

 "Two of these have been smoked from a holder and two without," said he. 

"Two have been cut by a not very sharp knife, and two have had the ends bitten off by 

a set of excellent teeth. This is no suicide, Mr. Lanner. It is a very deeply planned and 

cold-blooded murder." 

 "Impossible!" cried the inspector. 

 "And why?" 

"Why should any one murder a man in so clumsy a fashion as by hanging 

him?" 

 "That is what we have to find out." 

 "How could they get in?" 

 "Through the front door." 

"It was barred in the morning." 

"Then it was barred after them." 
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"How do you know?" 

 "I saw their traces. Excuse me a moment, and I may be able to give you some 

further information about it” [375]. 

 

Приклад № 6. 

"One or two of them are so trivial," said Dr. Trevelyan, "that really I am 

almost ashamed to mention them. But the matter is so inexplicable, and the recent 

turn which it has taken is so elaborate, that I shall lay it all before you, and you shall 

judge what is essential and what is not. 

"I am compelled, to begin with, to say something of my own college career. I 

am a London University man, you know, and I am sure that your will not think that I 

am unduly singing my own praises if I say that my student career was considered by 

my professors to be a very promising one. After I had graduated I continued to devote 

myself to research, occupying a minor position in King's College Hospital, and I was 

fortunate enough to excite considerable interest by my research into the pathology of 

catalepsy, and finally to win the Bruce Pinkerton prize and medal by the monograph 

on nervous lesions to which your friend has just alluded. I should not go too far if I 

were to say that there was a general impression at that time that a distinguished 

career lay before me. 

"But the one great stumbling-block lay in my want of capital. As you will 

readily understand, a specialist who aims high is compelled to start in one of a dozen 

streets in the Cavendish Square quarter, all of which entail enormous rents and 

furnishing expenses. Besides this preliminary outlay, he must be prepared to keep 

himself for some years, and to hire a presentable carriage and horse. To do this was 

quite beyond my power, and I could only hope that by economy I might in ten years' 

time save enough to enable me to put up my plate. Suddenly, however, an unexpected 

incident opened up quite a new prospect to me” [375]. 
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Приклад № 7. 

"Well, it is quite evident that there are two men -- more, perhaps, but at least 

two -- who are determined for some reason to get at this fellow Blessington. I have no 

doubt in my mind that both on the first and on the second occasion that young man 

penetrated to Blessington's room, while his confederate, by an ingenious device, kept 

the doctor from interfering." 

 "And the catalepsy?" 

"A fraudulent imitation, Watson, though I should hardly dare to hint as much 

to our specialist. It is a very easy complaint to imitate. I have done it myself." 

 "And then?" 

 "By the purest chance Blessington was out on each occasion. Their reason for 

choosing so unusual an hour for a consultation was obviously to insure that there 

should be no other patient in the waiting-room. It just happened, however, that this 

hour coincided with Blessington's constitutional, which seems to show that they were 

not very well acquainted with his daily routine. Of course, if they had been merely 

after plunder they would at least have made some attempt to search for it. Besides, I 

can read in a man's eye when it is his own skin that he is frightened for. It is 

inconceivable that this fellow could have made two such vindictive enemies as these 

appear to be without knowing of it. I hold it, therefore, to be certain that he does 

know who these men are, and that for reasons of his own he suppresses it. It is just 

possible that tomorrow may find him in a more communicative mood” [375]. 

 

Приклад № 8. 

“Well you must listen to the story first,’’ said Laura. “To begin with, I must tell 

you that my father owned the inn called the Red Fish at Ludbury, and I used to serve 

people there. Ludbury is a sleepy, grassy little place in eastern England. Half the 

people who came to the Red Fish were occasional commerical travellers. The rest 

were the most unpleasant people you can see, only you never see them. I mean little, 

lazy men who had just enough to live on, and nothing to do but lean about in the inn, 

in clothes that were just too good for them. Even these poor characters were not very 
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common in our inn; but there were two of them that were a lot too common. They 

both lived on money of their own, and were extremely idle and dressed in very bad 

taste. But yet I was a bit sorry for them, because I half believed they crept into our 

little empty inn because each of them was rather ugly; with the sort of ugliness which 

unsympathetic people laugh at. One of them was surprisingly small. He had a round 

black head and a neat black beard, and bright eyes like a bird’s; he wore a great 

gold watch chain; and he never came into the inn except dressed just too much like a 

gentleman to be one. He was not a fool, though he never did any work. He was 

strangely clever at all kinds of things that couldn’t be the slightest use. He was 

always playing tricks with matches, or cutting toys out of fruit and making them 

dance. His name was Isidore Smythe; I can see him now, with his little dark face, 

amusing us in the inn” [370, с. 91].  

 

Приклад № 9. 

“It’s fascinating you’ve got to know Ken McClure, but you seriously don’t want to 

get mixed up with Wynn Lees, darling. He won’t have changed his spots.” 

“Yes, but why?” I asked. “What did he do that was so awful?” 

“Heavens, it was all so long ago.” 

“But you used to tell me that if I didn’t mend my ways I’d grow up like Wynn Lees, as 

if it was the worst fate in the world, and all I can dredge up about him is a vague 

impression that he went to prison.” 

“Yes, he certainly did.” 

“Well, what for?” 

“For cruelty to horses.” 

“For what?” I was stunned. 

“The first time, it was for cruelty to horses. It happened long before you were born, 

when Wynn Lees was about twenty, I suppose. He and another youth cut off a horse’s 

tongue. I think they did it about six times before they were caught. I didn’t know 

about it until we moved to Cheltenham, and by that time Wynn Lees was over thirty 

and had been to prison again, but the second time was for fighting. Good heavens, I 
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haven’t thought about this for years. He was a horrible man. He used to come to the 

office sometimes because at that time he lived on the far side of the racecourse, 

though he went off to somewhere like Australia afterwards. He used to complain 

about the boundary fencing and I couldn’t stand him. He’d be talking about wire and 

all I could think about were those horses dying because they’d had their tongues cut 

out. People used to say he’d paid for it and it was wild oats and all in the past, but I 

think people’s pasts are them, and if it was in him to do that at twenty it’s still in him 

at fifty or sixty, even if he wouldn’t actually do it now, if you see what I mean. So if 

he’s back in England, don’t cross him, darling, just don’t” [378, с. 58]. 

 

Приклад № 10. 

Scott lay on the long equine operating table, on his back, his arms and legs in the air. 

Round each ankle and each wrist was buckled a padded cuff. Each cuff was attached 

to a chain, each chain came down from the hoist. He had been lifted onto the table 

like a horse. 

He was dressed as always in blue jeans and sweater, and he still had shoes and socks 

on, and his wristwatch. 

One might have thought it a joke, but there was about that energetic hard-muscled 

body an unaccustomed absolute stillness, a silence as lonely as the cosmos. 

Ken and I stood one on each side of him, looking down on his face. His head was 

tipped back, his jaw jutting up. His eyes were unnervingly half-open, as if he were 

watching and waiting for our help. His mouth was closed. He was white. 

“Christ,” Ken said under his breath, very pale. 

I swayed. Told myself fainting was out of the question. 

Scott’s mouth had been securely fastened shut by a neat row of staples. Small silvery 

tacks. Nine of them. 

The faintness ebbed. I’d seen a great many dead bodies before: it wasn’t the fact of 

death but the barbarity that disturbed so radically” [378, с. 102]. 
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Приклад № 11. 

‘It was really sheer accident, to start with,’ said Carver. ‘I was behind you all this 

morning and I came across it lying in front of me–it must have fallen from the girl’s 

ear a moment before. She hadn’t noticed it. Nobody had. I picked it up and put it into 

my pocket, meaning to return it to her as soon as I caught her up. But I forgot. 

‘And then, half-way up that climb, I began to think. The jewel meant nothing to 

that fool of a girl–her father would buy her another without noticing the cost. And it 

would mean a lot to me. The sale of that pearl would equip an expedition.’ His 

impassive face suddenly twitched and came to life. ‘Do you know the difficulty there 

is nowadays in raising subscriptions for digging? No, you don’t. The sale of that 

pearl would make everything easy. There’s a site I want to dig–up in Baluchistan. 

There’s a whole chapter of the past there waiting to be discovered… 

‘What you said last night came into my mind–about a suggestible witness. I 

thought the girl was that type. As we reached the summit I told her her earring was 

loose. I pretended to tighten it. What I really did was to press the point of a small 

pencil into her ear. A few minutes later I dropped a little pebble. She was quite ready 

to swear then that the earring had been in her ear and had just dropped off. In the 

meantime I pressed the pearl into a lump of Plasticine in my pocket. That’s my story. 

Not a very edifying one. Now for your turn.’ 

‘There isn’t much of my story,’ said Mr Parker Pyne. ‘You were the only man 

who’d picked up things from the ground–that’s what made me think of you. And 

finding that little pebble was significant. It suggested the trick you’d played. And 

then…” [372, с. 107].  

 

Приклад № 12. 

"It appears that his arrest did not take place at once, but after the return to Hatherley 

Farm. On the inspector of constabulary informing him that he was a prisoner, he 

remarked that he was not surprised to hear it, and that it was no more than his 

deserts. This observation of his had the natural effect of removing any traces of doubt 

which might have remained in the minds of the coroner's jury." 
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     "It was a confession," I ejaculated. 

     "No, for it was followed by a protestation of innocence." 

     "Coming on the top of such a damning series of events, it was at least a most 

suspicious remark." 

     "On the contrary," said Holmes, "it is the brightest rift which I can at present 

see in the clouds. However innocent he might be, he could not be such an absolute 

imbecile as not to see that the circumstances were very black against him. Had he 

appeared surprised at his own arrest, or feigned indignation at it, I should have 

looked upon it as highly suspicious, because such surprise or anger would not be 

natural under the circumstances, and yet might appear to be the best policy to a 

scheming man. His frank acceptance of the situation marks him as either an innocent 

man, or else as a man of considerable self-restraint and firmness. As to his remark 

about his deserts, it was also not unnatural if you consider that he stood beside the 

dead body of his father, and that there is no doubt that he had that very day so far 

forgotten his filial duty as to bandy words with him, and even, according to the little 

girl whose evidence is so important, to raise his hand as if to strike him. The self-

reproach and contrition which are displayed in his remark appear to me to be the 

signs of a healthy mind rather than of a guilty on” [374]. 

 

Приклад № 13. 

     "Well, down they came to the west country, there was no shaking them off, and 

there they have lived rent free on my best land ever since. There was no rest for me, 

no peace, no forgetfulness; turn where I would, there was his cunning, grinning face 

at my elbow. It grew worse as Alice grew up, for he soon saw I was more afraid of 

her knowing my past than of the police. Whatever he wanted he must have, and 

whatever it was I gave him without question, land, money, houses, until at last he 

asked a thing which I could not give. He asked for Alice. 

     "His son, you see, had grown up, and so had my girl, and as I was known to be in 

weak health, it seemed a fine stroke to him that his lad should step into the whole 

property. But there I was firm. I would not have his cursed stock mixed with mine; 
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not that I had any dislike to the lad, but his blood was in him, and that was enough. I 

stood firm. McCarthy threatened. I braved him to do his worst. We were to meet at 

the pool midway between our houses to talk it over. 

     "When we went down there I found him talking with his son, so smoked a cigar 

and waited behind a tree until he should be alone. But as I listened to his talk all that 

was black and bitter in me seemed to come uppermost. He was urging his son to 

marry my daughter with as little regard for what she might think as if she were a slut 

from off the streets. It drove me mad to think that I and all that I held most dear 

should be in the power of such a man as this. Could I not snap the bond? I was 

already a dying and a desperate man. Though clear of mind and fairly strong of limb, 

I knew that my own fate was sealed. But my memory and my girl! Both could be 

saved if I could but silence that foul tongue. I did it, Mr. Holmes. I would do it again. 

Deeply as I have sinned, I have led a life of martyrdom to atone for it. But that my 

girl should be entangled in the same meshes which held me was more than I could 

suffer. I struck him down with no more compunction than if he had been some foul 

and venomous beast. His cry brought back his son; but I had gained the cover of the 

wood, though I was forced to go back to fetch the cloak which I had dropped in my 

flight. That is the true story, gentlemen, of all that occurred” [374]. 

 

Приклад № 14. 

“In the circumstances, Mr. Forbes, I must ask you to speak quite can didly. You did 

not know of any secret anxiety or sorrow in Sir Gervase’s life?” 

“No. He had minor worries, like most men, but there was nothing of a serious 

nature.” 

“No illness? No trouble between him and his wife?” 

“No. Sir Gervase and Lady Chevenix-Gorewere devoted to each other.” 

Major Riddle said cautiously: 

“Lady Chevenix-Gore appears to hold some what curious views.” 

Mr. Forbessmiled – an indulgent, manly smile. 

“Ladies,” he said, “must be allowed their fancies.” 
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The chief constable went on: 

“You managed all Sir Gervase’s legal affairs?” 

“Yes, my firm, Forbes, Ogilvie and Spence, have acted for the Chevenix-Gore family 

for well over a hundred years.” 

“Were there any – scandals in the Chevenix-Gore family?” 

Mr. Forbes’s eyebrows rose. 

“Really, I fail to understand you?” 

“M. Poirot, will you show Mr. Forbes the letter you showed me?” 

In silence Poirot rose and handed the letter toMr. Forbes with a little bow. 

Mr. Forbes read it and his eyebrows rose still more. 

“A most remarkable letter,” he said. “I appreciate your question now. No, so far as 

my knowledge went, there was nothing to justify the writing of such a letter.” 

“Sir Gervase said nothing of this matter to you?” 

“Nothing at all. I must say I find it very curious that he should not haved one so.” 

“He was accustomed to confide in you?” 

“I think here lied on my judgment.” 

“And you have no idea as to what this letter refers?” 

“I should not like to make any rash speculations.” 

Major Riddle appreciated the subtlety of this reply [373, с. 127–128]. 

 

Приклад № 15. 

“He repeated the list of names. 

“Perhaps you, Major Riddle, know something about these people?” 

“I know something of them, naturally. Lady Chevenix-Gore is quite as mad in her 

own way as old Sir Gervase. They were devoted to each other—and both quite mad. 

She’s the vaguest creature that ever lived, with an occasional uncanny shrewdness 

that strikes the nail on the head in the most surprising fashion. People laugh at her a 

good deal. I think she knows it, but she doesn’t care. She’s absolutely no sense of 

humour.” 

“Miss Chevenix-Gore is only their adopted daughter, I understand?” 
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“Yes.” 

“A very handsome young lady.” 

“She’s a devilishly attractive girl. Has played havoc with most of the young fellows 

round here. Leads them all on and then turns round and laughs at them. Good seat 

on a horse, and wonderful hands” [373, с. 116]. 

“It is very good of you, Lady Chevenix-Gore, to put your feelings aside. I know what 

a frightful shock this must have been and −” 

She interrupted him. 

“It was rather a shock at first,” she admitted. Her tone was easy and conversational. 

“But there is no such thing as Death, really, you know, only Change.” She added: 

“As a matter of fact, Gervase is standing just behind your left shoulder now. I can see 

him distinctly.” 

Major Riddle’s left shoulder twitched slightly. He looked at Lady Chevenix-Gore 

rather doubtfully. 

She smiled at him, a vague, happy smile. 

“You don’t believe, of course! So few people will. To me, the spirit world is quite as 

real as this one. But please ask me anything you like, and don’t worry about 

distressing me. I’m not in the least distressed. Everything, you see, is Fate. One 

cannot escape one’s Karma. It all fits in − the mirror − everything.” 

“The mirror, madame?” asked Poirot. 

She nodded her head towards it vaguely. 

“Yes. It’s splintered, you see. A symbol! You know Tennyson’s poem? I used to read 

it as a girl − though, of course, I didn’t realise then the esoteric side of it. ‘The 

mirror cracked from side to side. “The curse is come upon me!” cried the Lady of 

Shalott.’ That’s what happened to Gervase. The Curse came upon him suddenly. I 

think, you know, most very old families have a curse . . . the mirror cracked. He knew 

that he was doomed! The Curse had come!” 

“But, madame, it was not a curse that cracked the mirror − it was a bullet!” 

Lady Chevenix-Gore said, still in the same sweet vague manner: 

“It’s all the same thing, really . . . It was Fate.” 
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“But your husband shot himself.” 

Lady Chevenix-Gore smiled indulgently. 

“He shouldn’t have done that, of course. But Gervase was always impatient. He 

could never wait. His hour had come − he went forward to meet it. It’s all so simple, 

really.” 

Major Riddle, clearing his throat in exasperation, said sharply: 

“Then you weren’t surprised at your husband’s taking his own life? Had you been 

expecting such a thing to happen?” 

“Oh, no.” Her eyes opened wide. “One can’t always foresee the future. Gervase, of 

course, was a very strange man, a very unusual man. He was quite unlike anyone 

else. He was one of the Great Ones born again. I’ve known that for some time. I think 

he knew it himself. He found it very hard to conform to the silly little standards of the 

everyday world.” She added, looking over Major Riddle’s shoulder, “He’s smiling 

now. He’s thinking how foolish we all are. So we are really. Just like children. 

Pretending that life is real and that it matters . . . Life is only one of the Great 

Illusions.” 

Feeling that he was fighting a losing battle, Major Riddle asked desperately: 

“You can’t help us at all as to why your husband should have taken his life?” 

She shrugged her thin shoulders. 

“Forces move us − they move us . . . You cannot understand. You move only on the 

material plane.” 

Poirot coughed. 

“Talking of the material plane, have you any idea, madame, as to how your husband 

has left his money?” 

“Money?” she stared at him. “I never think of money.” 

Her tone was disdainful. 

Poirot switched to another point. 

“At what time did you come downstairs to dinner tonight?” 

“Time? What is Time? Infinite, that is the answer. Time is infinite” [373, 

с. 122−123]. 
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Приклад № 16. 

“And who was Mademoiselle Ruth? How did they come to settle upon her?” 

“She was, I believe, the child of a distant connection.” 

“That I had guessed,” said Poirot. He looked up at the wall which was hung with 

family portraits. “One can see that she was of the same blood − the nose, the line of 

the chin. It repeats itself on these walls many times.” 

“She inherits the temper too,” said Mr. Forbes dryly. 

“So I should imagine. How did she and her adopted father get on?” 

“Much as you might imagine. There was a fierce clash of wills more than once. But 

in spite of these quarrels I believe there was also an underlying harmony.” 

“Nevertheless, she caused him a good deal of anxiety?” 

“Incessant anxiety. But I can assure you not to the point of causing him to take his 

own life” [373, с. 129]. 

Poirot said: 

“May I ask you a question, mademoiselle − a somewhat impertinent question?” 

“Certainly, if you like.” 

“It is this − are you sorry that your − father is dead?” 

She stared at him. 

“Of course I’m sorry. I don’t indulge in sob stuff. But I shall miss him . . . I was fond 

of the Old Man. That’s what we called him, Hugo and I, always. The ‘Old Man’ − 

you know − something of the primitive − anthropoid-ape-original-Patriarch-of-the-

tribe business. It sounds disrespectful, but there’s really a lot of affection behind it. 

Of course, he was really the most complete, muddleheaded old ass that ever lived!” 

“You interest me, mademoiselle.” 

“The Old Man had the brains of a louse! Sorry to have to say it, but it’s true. He was 

incapable of any kind of headwork. Mind you, he was a character. Fantastically 

brave and all that! Could go careering off to the Pole, or fighting duels. I always 

think that he blustered such a lot because he really knew that his brains weren’t up to 

much. Anyone could have got the better of him” [373, с. 147–148]. 


