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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Поетичне образотворення – це складний процес, результатом якого є формування 

та взаємодія засобів поетичної виразності (Н. Д. Арутюнова, П. Рікер). На сьогодні 

вектор лінгвістичного дослідження вже сягнув осмислення структурних характеристик 

поетичного образу (В. Б. Шкловський, Р. Й. Якобсон), семантичних закономірностей 

його побудови (А. П. Квятковський, Н. В. Павлович), а також властивостей образу як 

засобу художнього розуміння реального й уявного світів (В. В. Виноградов, 

Ю. С. Степанов, Н. В. Слухай, З. Я. Тураєва). У межах когнітивно-семіотичної 

парадигми, що об’єднує здобутки найсучасніших підходів до функціонування і творення 

образності в поезії, встановлено лінгвокогнітивні механізми породження словесних 

поетичних образів (Л. І. Бєлєхова, О. П. Воробйова); описані особливості поетичних 

образів, підґрунтям яких виступають концептуальна метафора і метонімія (M. Freeman, 

R. Gibbs, G. Lakoff.), порівняння (О. Й. Філіпчик, Н. В. Ярова), уточнено природу та 

розкрито чинники виникнення синестезійної образності (І. А. Редька), досліджено 

іконічність заголовків і синтаксичної організації англомовних поетичних текстів 

(Т. Б. Кібальнікова, А. В. Стрільчук). 

Дослідження ґрунтується на фундаментальних теоретичних постулатах про те, що 

кожний поетичний образ існує не сам по собі, а є вбудованим, вписаним у семантичний 

простір всього поетичного тексту – і ширше – у весь семантичний простір поезії, який 

розглядається як частина семантичного простору світової культури (Ю. М. Лотман). 

Поетичний образ мовчання осмислюється з точки зору його внутрішньої та зовнішньої 

структури, спираючись на такі основні компоненти, як зміст, ідея (чуттєвий образ) та 

зовнішня форма (О. О. Потебня). Когерентність природи поетичного образу як 

концентроване втілення суті твору визначає взаємозв’язок та взаємодію елементів, що 

входять до його складу (В. В. Виноградов), а його синкретичність (Н. Д. Арутюнова) 

обумовлюється здатністю об’єднувати в собі інформацію про навколишній світ та 

відтворювати об’єкт у його цілісності.     

Поетичні образи мовчання вивчаються в межах комунікативно-дискурсивної 

парадигми. Дискурсивні та комунікативно-прагматичні аспекти силенціального феномена 

аналізуються в роботі на матеріалі англомовного художнього дискурсу. Тип культури 

визначає особливості комунікації та навпаки. «Мовчазна мова», виступаючи вагомим 

елементом комунікативної поведінки не тільки людини, але й природи, надає «невербальні 

ключі» до розуміння культурних констант і цінностей англомовного соціуму.   

Актуальність обраної теми визначається потребою здійснення системного 

дослідження поетичних образів мовчання з урахуванням їх індивідуально-психологічної 

та соціально-культурної природи, тенденцією до поглибленого вивчення вербальних та 

невербальних засобів спілкування. Просодичні характеристики паузації усного мовлення 

вже підпадали під вектор належної уваги, але силенціальний ефект, що продукується 

природою та її символами на тлі англомовного художнього дискурсу, не був предметом 

спеціального аналізу. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами.  Проблематика дисертації 

відповідає профілю досліджень, що проводяться на кафедрі германської філології 

Сумського державного університету в межах наукової теми «Епідигматичні девіації 

номінативних та комунікативних одиниць» (номер державної реєстрації 0112U4326). 
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Мета  дисертаційної роботи полягає в осмисленні дискурсивно-комунікативної та 

прагматичної природи поетичного мовчання, у з’ясуванні статусу силенціального ефекту, 

визначенні семантичного навантаження вербальних засобів позначення мовчання в 

англомовному художньому дискурсі. 

Мета дослідження зумовила виконання таких завдань: 

- систематизувати наукові підходи до вивчення художнього образу у світлі сучасної 

лінгвістики; 

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

поняттю «поетичний образ мовчання»; 

- розробити комплексну методику аналізу поетичного образу мовчання в 

англомовному художньому дискурсі;  

- ідентифікувати основні вербалізатори мовчання як невербального засобу 

комунікації в англомовному художньому дискурсі; 

- експлікувати семантичне навантаження лексичних та синтаксичних засобів 

екстеріоризації мовчання, що виступають субститутом просодичних паузальних 

компонентів у писемному англомовному художньому дискурсі; 

- змоделювати парадигму образів англомовного художнього простору та створити 

словник силенціальних природних референтів; 

- з’ясувати стилістичне навантаження засобів позначення силенціального ефекту. 

Об’єктом дисертаційного дослідження є поетичні образи мовчання.   

Предметом дослідження виступають засоби їх екстеріоризації в англомовному 

художньому дискурсі.  

Матеріалом дослідження слугували тексти англомовних авторів ХVІІІ – ХХ 

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

відібрано 1000 віршованих уривків із 2000 прикладів природного мовчання.  

Теоретико-методологічну базу дисертації становить онтогносеологічний підхід до 

вивчення тексту як вербального втілення авторського задуму в межах загальнонаукової 

антропоцентричної парадигми (Ф. С.  Бацевич, Т. А. ван Дейк, Г. Г. Почепцов); 

дискурсивні та комунікативні методи дослідження, що уможливлюють осмислення 

комунікативно-прагматичної природи образу поетичного мовчання (Т. О. Анохіна, 

Н. Д. Арутюнова, К. А. Богданов, С. О. Швачко). 

Теоретико-методологічне підґрунтя дослідження становлять принципи 

комплексності та інтегрованості. Комплексний аналіз передбачає вивчення всіх 

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

уявлення про нього. Інтегративність застосованого підходу полягає в поєднанні положень 

структурно-системної парадигми з положеннями функціонально-діяльнісного та 

комунікативно-інтепретаційного підходів (Ю. А. Зацний, В. І. Карасик, М. П. Кочерган, 

К. Я. Кусько, В. М. Манакін,  А. М. Приходько, І. С. Шевченко). 

Під час дослідження використовувалися такі методи: 

метод класифікації – для побудови парадигми пейзажних образів англомовної поезії та 

створення словника силенціальних природних символів; дедуктивний аналіз – для 

дослідження семантичних та синтаксичних особливостей образу мовчання; описовий 

метод – для точного та повного опису мовних одиниць, що експлікують природне 

мовчання; метод словникових дефініцій – для осмислення номінацій мовчання; 

компонентний аналіз – для аналізу основних сем мовчання, які представлені як у 
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лексикографічних джерелах, так і в англомовному художньому дискурсі для подальшого 

їх зіставлення; комунікативно-прагматичний аналіз – для вивчення основних учасників 

невербальної комунікації та дослідження їх поведінки, ситуації та мети; інтент-аналіз – 

для формування та аналізу авторських інтенцій, що проявляється у прагматиці 

поетичного мовчанням; контент-аналіз – для дослідження середовища існування 

природного мовчання; синхронічий аналіз – для порівняння одночасного існування 

«мовчазних» номінацій (вербалізаторів мовчання) в англійській мові та в англомовному 

художньому дискурсі; кількісний аналіз – для підрахунку ступеня інтегрованості 

поетичного мовчання в англомовний художній простір.  

Наукова новизна одержаних результатів роботи зумовлена інтегративними 

дискурсивно-комунікативним підходами до вивчення актуалізації поетичного мовчання й 

полягає в тому, що в дисертації вперше:  

- уточнено визначення понять «образ», «художній образ», «словесно-поетичний 

образ» та визначено поняття «словесно-поетичний образ мовчання»;  

- запропоновано модель комплексного аналізу поетичних образів мовчання з огляду 

на особливості їх інтерпретації з урахуванням денотативно-референційної 

співвіднесеності та фактору адресанта й адресата;  

- з’ясовано поняття «пейзаж» та «пейзажний образ»; створено парадигму 

природних символів буття в англомовному художньому дискурсі, які залучено під час 

творення поетичного мовчання; 

- ідентифіковано та проаналізовано основні вербалізатори поетичного мовчання, 

що актуалізуються на лексичному та синтаксичному рівнях; 

- визначено лексичні силенціальні компоненти, наявні в словнику силенціальних 

природних референтів; 

- проаналізовано стилістичне навантаження поетичного мовчання в англомовному 

художньому дискурсі. 

Теоретичне значення дисертаційного дослідження визначається тим, що аналіз 

творення поетичного образу мовчання шляхом поєднання вербалізаторів та синтаксичних 

конструкцій є внеском у розвиток як семантики, так і граматики англійської мови; 

встановлення особливостей функціювання поетичних образів мовчання сприятиме 

розвиткові функціональної лінгвістики, прагматики та лінгвопоетики; визначення 

поетичного мовчання як дискурсивно-обумовленої формації може бути корисним для 

дискурсології; вивчення образу поетичного мовчання як художнього засобу, що 

обумовлюється авторськими інтенціями, є внеском у лінгвостилістику і теорію жанрів.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони є внеском у 

розбудову теорії образності шляхом дослідження образотворення в англомовному 

художньому дискурсі, яке ґрунтується на залученні та гармонійному поєднанні 

поетичних засобів. Встановлення чинників, що зумовлюють специфіку образотворення в 

англомовному художньому дискурсі, поглиблює теорію поетичного образу в термінах 

лінгвосеміотики. Визначення ключових жанрових ознак є внеском у стилістику, 

жанрологію та лінгвокультурологічні студії. Отримані результати можуть бути 

використані в курсі стилістики англійської мови (розділи "Поетичні тропи і фігури 

мовлення", "Стилістична семасіологія"), спецкурсах і курсах за вибором з теорії 

поетичного мовлення, у написанні курсових та дипломних робіт з проблем інтерпретації 

поетичного тексту, а також  у курсі історії та теорії зарубіжної літератури. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/Ґ
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Основні положення дисертації пройшли апробацію на конференціях і семінарах: 

XV Міжнародній науковій конференції «Новые парадигмы и новые решения в 

когнитивной лингвистике» (Республика Беларусь, 2013), IV Міжнародній науковій 

конференції «Когнітивно-прагматичні дослідження професійних дискурсів (Україна, 

Харків, 2014), Міжнародних наукових конференціях «Іноземна філологія у XXI ст.» 

(Україна, Запоріжжя, 2014, 2016), Українсько-російській конференції молодих учених 

(Україна, Донецьк, 2014), IV Міжнародному науково-практичному семінарі «Актуальні 

проблеми романо-германської філології» (Україна, Луцьк, 2015), Міжнародній 

практичній конференції «Сучасні філологічні студії: теоретична та прикладна 

лінгвістика» (Україна, Київ, 2015), Всеукраїнській науковій конференції «Слово – текст – 

мова у дослідницьких парадигмах сучасної лінгвістики» (Україна, Харків, 2015), 

Міжвишівській науково-практичній конференції «Синергетика у філологічних 

дослідженнях» (Україна, Запоріжжя, 2015), а також на щорічних звітних конференціях 

Сумського державного університету (2010-2016).   

Публікації. Основні положення дисертації відображено в 10 публікаціях, з них: 7 

статей (1 у співавторстві) опубліковано у фахових виданнях України, 3 статті – у 

закордонних виданнях. Особистий внесок здобувача у статтю в співавторстві полягав у 

розробці комплексної методики дослідження пейзажних образів у художньому дискурсі, 

осмисленні теоретичної та ілюстративної бази з огляду на предмет та об'єкт дослідження. 

Обсяг та структура роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів і 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел і додатків. 

Загальний обсяг роботи – 212 сторінок, обсяг основного тексту – 187 сторінок. 

Бібліографія містить 253 найменування, з яких 12 – лексикографічні джерела, 19 – 

джерела ілюстративного матеріалу. Додатки містять 2 таблиці. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, її наукову новизну, 

окреслено теоретичне та практичне значення роботи, теоретико-методологічні засади та 

методи дослідження, зазначено мету і завдання дослідження, сформульовано положення, 

що виносяться на захист, наведено відомості про апробацію роботи та публікації. 

У першому розділі «Теоретичні та методологічні засади дослідження 

поетичного образу мовчання» проаналізовано підходи до розуміння понять «образ», 

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

схарактеризовано сучасний стан дослідження явища поетичного образу мовчання; 

представлено основні теоретичні положення про мовчання як невербальний феномен; 

запропоновано комплексну методику аналізу поетичного мовчання  в англомовному 

художньому дискурсі. Особливу увагу приділено розробці парадигми пейзажних образів 

в англомовному художньому просторі та місця поетичного мовчання в ньому. 

 Стереотипні – «пересічні» – погляди на феномен мовчання як на повну відсутність 

звуку та смислу поступаються місцем на користь розуміння його як прояву творчої 

діяльності людини, реалізації креативного потенціалу мовця, засобу нестандартного 

використання елементів мовної системи, що демонструє її потенційно безмежні 

можливості як потужного засобу прагматичного та художньо-естетичного впливу на 

реципієнта. 
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Образ як форма мислення та засіб пізнання складається задовго до появи 

художнього образу, становлення якого пов’язане з розвитком художньої свідомості 

(Г. Д. Гачев, С. Н. Бройтман, О. С. Киченко). Художній образ – поняття значно ширше, 

ніж словесний образ. Під художнім образом розуміють специфічну форму і спосіб 

відображення життя різними видами мистецтва: пластичними (скульптура, архітектура, 

живопис) та динамічними (художня література, поезія, кіно, театр) (Ю. М. Лотман, 

А. П. Забіяко). 

Становлення образу взагалі та пейзажного образу як самостійного компоненту 

образного простору поетичного тексту зокрема, пояснюється усвідомленням людиною її 

нового розташування у Всесвіті як вписаної та вкладеної в нього, що зумовлено 

поступовим переходом від міфологічної до міфопоетичної свідомості, розвитком 

аналогового й асоціативного поетичного мислення та зміною міметичного відображення 

на дієгетичне (Л. І. Бєлєхова).  

 У контексті нашого дослідження ми концентруємо увагу на художньому образі, у 

якому виокремлюються персонажні, глобальні (тематичні концепти), словесно-поетичні 

образи та словесні символи. Словесно-поетичний образ мовчання – це складний, 

динамічний словесний образ, для актуалізації якого характерна інкорпорація різних типів 

знань: базового (архетипного), конвенційного (стереотипного) та індивідуального, що 

проявляється у своєрідності осмислення феномену мовчання в англомовному 

художньому дискурсі. Досліджуючи словесно-поетичні образи мовчання, ми осмислюємо 

його транспозиції, тобто дослідження процесу породження, генерування нових 

рефераційних смислів за умови збереження первинності та самозначущості його значень. 

Наступним кроком у науковій розвідці є виявлення різноаспектних способів формування 

таких образів в англомовному художньому тексті, що стає тлом для існування 

різноманітних образів. У центрі пейзажної картини англомовної лірики постає Природа 

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

людини. Більш детальний огляд англомовної поезії дозволив нам стверджувати, що 

найголовніші природні явища сконцентровані навколо субстанціональних природних 

символів – земних, повітряних та небесних. Земні символи буття (Earthy) представлені 

компонентами Земля (earth, field), Вода (water, ocean, stream, river, waterfall, sea, wave), 

Флора (tree, flower, grass).  

На противагу земним символам, в англомовній ліриці чітко виокремлюються  

небесні (Celestial), що протиставляються земним силам за принципом міфологічного 

протиставлення Верху та Низу. Небесні образи англомовної пейзажної лірики 

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

(stars), Сонце (the Sun). Природним символом, рівновіддаленим від земного та 

небесного, на сторінках поетичних творів виступають повітряні субстанціальні  символи 

(Aerial). За міфологією саме божество Повітря, Деміург, брав участь у відокремленні 

Землі від Неба, Верху від Низу. Повітряні символи в англомовній поезії представлені 

такими допоміжними елементами, як Повітря (air) та Вітер (wind, breeze). 

Ступінь впливу та поетична значущість визначених природних символів стають 

очевидними при кількісному підрахунку природного мовчання, їх результати зазначені в 

таблиці 1. 
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Табл. 1. Семантична класифікація словесно-поетичного образу «Природа»  

Nature (31%) 

 

  
Earthy           Aerial           Celestial 

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

На сторінках англомовного художнього дискурсу всі ці символи відіграють роль 

основних співрозмовників або продуцентів комунікативно значущого мовчання. 

Комунікативної значущості воно набуває в ситуації спілкування, а художня комунікація 

сприяє виведенню імпліцитних смислів та повній реалізації мовчання в мовній картині 

світу. Процес відтворення домислюваної (імпліцитної) інформації в художній комунікації 

ґрунтується на засадах комунікативної лінгвістики та прагмалінгвістики. Попри деякі 

здобутки в дослідженні імпліцитності в різних типах дискурсу (Ф. С. Бацевич, 

Л. Р. Безугла, Г. В. Колшанський, В. А. Кухаренко та ін.), більш детального аналізу 

вимагає осмислення природи, засобів та механізму відтворення імпліцитності мовчання в 

свідомості реципієнта. Вербальна комунікація базується на словесних знаках, символах, 

репрезентованих в усному та писемному мовленні. Текст художнього твору, в якому 

відображаються основні особливості світобачення письменника, є результатом 

інтепретації світу автором, відтвореного засобами мови (А. Б. Підгорна).   

Невербальна комунікація корелює з позаалфавітними знаками та номінаціями – 

вербалізаторами. Засоби невербальної комунікації спілкування являють собою 

найдавнішу форму спілкування, які передають почуття, бажання та інтегрують з іншими 

семіотичними знаками (Т. О. Анохіна). Таксономія комунікативного мовчання 

представлена парадигмою релевантних адгерентних доменів. Базовими номінаціями 

силенціального компонента в англомовному художньому дискурсі є лексеми silence, calm, 

quiet, still. Силенціальний ефект (термін А. Д. Бєлової) охоплює індивідуально-

психологічне та соціокультурне мовчання, яке має ситуативно-комунікативний характер 

та корелює з емоційним та ментальним станом людини, її статусом.  

Англомовний художній дискурс як емпірична база комунікативно значущого 

мовчання є валідним для експерименту з огляду на значну представленість «мовчазних» 

ситуацій та відповідного тлумачення наратором (І. К. Кобякова). Комунікативно значуще 

мовчання на сторінках англомовного художнього дискурсу різниться за своїми 

продуцентами, які можна розділити на дві групи: Homo Silence (людське мовчання, тобто 

те, що продукується живими істотами – людиною чи представниками фауни) та Nature 

Silence (природне мовчання, що продукується природою та її основними компонентами) 

(Т. О. Анохіна). На сторінках поетичних текстів образ Природи та її символів 

представлений персоніфіковано та метафорично, що дає нам змогу говорити і про 

природне мовчання, і про природну тишу, при цьому не диференціюючи ці поняття.  

Комунікативний підхід до розуміння поетичного тексту базується на аналізі 

комунікативних обставин як найважливіших змістоутворювальних компонентів тексту 

(В. І. Карасик). Типологія спілкування Природи та її символів на сторінках поетичних 

текстів базується на кількох критеріях: за участю чи неучастю мови (мовного коду) – на 

вербальне (словесне) та невербальне спілкування, за кількістю співрозмовників – на 

внутрішнє (комунікант спілкується сам з собою) та міжособистісне (спілкуються двоє).  

 

  
 



 

 

7 

 

За способом взаємодії комунікантів мовчання в англомовному художньому дискурсі 

представлене діалогічністю. Говорячи про діалогічність спілкування природи та її 

символів, слід зазначити, що таку здатність мають представники усіх природних 

символів, причому діалогізм виявляється не лише всередині окремої групи природних 

символів, напр.: Земні символи (Earthy) – учасники Море+Земля; Земля+Флора, найбільш 

інтегрованими виступають зв’язки між окремими субстанціональними групами символів, 

напр.: Земні символи (Earthy) – Море+Медіальні символи – Вітер. Слід зазначити, що таке 

спілкування будується за принципом лінійної моделі комунікації Р. Якобсона, в якій 

найважливішими складниками виступають учасники спілкування і засоби мови, які 

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

використовуючи засоби мовного коду (в нашому випадку – вербалізатори мовчання), 

формує повідомлення (створює природне мовчання), за допомогою якого в межах 

конкретного контексту встановлює контакт з адресатом (створення образу поетичного 

мовчання). Говорячи про поетичне мовчання між природними символами, прозорим стає 

те, що в зазначеній мовленнєвій ситуації реалізуються декілька функцій 

міжособистісного спілкування: конотативна (заклик адресата до створення абсолютної 

природної тиші), поетична (використання образних елементів) та фатична (підтримання 

абсолютної тиші адресатом). 

 

Рис. 1. Лінійна модель творення словесно-поетичного образу мовчання 

(односкерований процес) 
Контекст 

Повідомлення 

SEA                                                                                       WIND 

 

Контакт 

Код 

 

Загальновідомо, що людина в усі часи намагалася то побороти сили Природи, то 

навпаки підкоритися їй. Такі стосунки є прозорими на сторінках поетичних текстів. 

Людина дуже часто звертається за порадою саме до сил Природи, яка, в свою чергу, 

відповідає засобами екстеріоризації поетичного мовчання. Людське мовчання (Homo 

Silence) може звучати в унісон з Природним (Nature Silence), або навпаки 

протиставлятися йому. Реалізація конотативної функції найчастіше походить від 

односкерованого адресанта Природи, в той час як Людина найчастіше виконує фатичну 

функцію в підтриманні абсолютної тиші.     

 

Рис. 2. Лінійна модель творення словесно-поетичного образу мовчання (зворотній 

процес)  
Контекст 

Повідомлення 

 

NATURE                                                                                        HOMO 

Контакт 

Код 
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Бог як творець всього світу виконує роль найвищої сили, якій підвладна як людина, 

так і природа. Мовленнєве спілкування будується за принципом лінійної моделі 

комунікації, з ризоматичними зв’язками, де Бог – це односкерований адресант, а Природа 

– адресат, що характеризується перманентністю. Бог одноосібно впливає на сили 

Природи, реалізуючи конотативну функцію завдяки окличним реченням, що містять 

заклик до тиші. Людина, в свою чергу, на маючи такого впливу на Бога, може адресувати 

свої бажання до Найвищої сили або виступати в ролі спостерігача.    

 

Рис. 3. Лінійна модель творення словесно-поетичного образу мовчання з 

ризоматичними зв'язками 

 
Контекст 

Повідомлення 

GOD                                                                                NATURE 

Контакт 
Код 

 

 

                 HOMO 

 

Англомовний художній дискурс являє собою простір для реалізації мовленнєвого 

спілкування із залученням невербальних засобів, що експлікуються на письмі завдяки 

вербальному коду. Учасники спілкування – природа та субстанціональні символи – 

відіграють роль комунікантів, які завдяки вербалізаторам створюють неповторні миті 

тиші в англомовному поетичному просторі. Прагматика поетичних образів мовчання 

проявляється двовекторно: внутрішньо – коли природа та її символи впливають один на 

одного, створюючи ефект абсолютної тиші, та зовнішньо – коли готовий поетичний образ 

мовчання впливає на реципієнта, створюючи мотивні та асоціативні замальовки в його 

свідомості.   

Прагматичний аспект дослідження поетичного мовчання полягає в детальному 

описі комунікативного акту мовчання, який відбувається із залученням як зовнішніх 

факторів комунікативного акту – комуніканта, середовища його існування та засобів 

творення смислів, так і внутрішніх, які представлені природним мовчанням та мотивною 

спрямованістю, що полягає в розумінні як конситуації, так і контексту. Власне 

комунікативному акту мовчання передує операція формування повідомлення 

(породження), а джерелом комунікативного акту є інтенція адресанта, в нашому випадку 

– автора літературного твору.  

Комунікативна інтенція – осмислений чи інтуїтивний намір адресанта, який 

визначає внутрішню програму мовлення і спосіб її втілення (Ф. С. Бацевич). 

В англомовній поезії автор завдяки своїм інтенціям теж створює пейзажні 

замальовки, центральним образом яких виступає мовчання. Основні комуніканти –

Природа та природні символи – завдяки контексту разом із вербальними засобами 

екстеоріоризації мовчання створюють повідомлення, пресупозицію якого вже повинен 

оцінити читач. Оцінка повідомлення здійснюється під впливом як мотивної 

спрямованості поетичного твору, так і завдяки когнітивним особливостям реципієнта. 
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У другому розділі «Лексико-семантичні та синтаксичні особливості 

репрезентації поетичних образів мовчання» визначено особливості формування 

структури та семантики омовлення природного мовчання; виокремлено домінантні та 

периферійні синоніми, що беруть участь у формуванні образу мовчання, змодельовано 

словник силенціальних природних референтів, а також сформовано новий підхід до 

визначення безособових конструкцій як основного інструмента для експлікації 

природного мовчання в художньому дискурсі. 

Лексичний рівень творення поетичного мовчання представлено базовими 

вербалізаторами, що входять у семантичне поле мовчання. У результаті аналізу 

лексикографічних джерел, було виявлено домінантні вербалізатори silence, calm, quiet, 

still, здатні до деривацій та породження нових значень. Кожен з таких вербалізаторів має 

своє місце у творенні поетичного мовчання для різних природних символів. Окрім 

домінантних вербалізаторів, виокремлюються ще й ті, що знаходяться на периферії 

семантичного простору мовчання (noiseless, mute, hush, peaceful, speechless, soundless), 

однак зберігають в собі всі семантичні можливості для творення абсолютного мовчання. 

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

завдяки чому досягається абсолютна тиша в природі або тихе звучання природних явищ, 

що також асоціюється з тишею. Відкритість словотвірної системи визначається природою 

вербокреацій, базовими одиницями якої виступають одиниці різних рівнів: морфемного, 

лексичного та синтаксичного рівнів (С. М. Єнікєєва).  

Визначаючи семантичну дистанцію (С. Г. Бережан) вербалізаторів поетичного 

мовчання за лексикографічними джерелами, ми отримали  семантичний ланцюжок, у 

якому числові значення до 0.5 належать до домінантних вербалізаторів, а після 0.5 – до 

периферійних. 

 

Семантична дистанція силенціальних маркерів 

(Silent→ Mute (0.5)→ Quiet (0.53)→ Still (0.55)→ Peaceful (0.6) →Hush (0.65)→ Calm 

(0.66)→ Soundless (Voiceless, Noiceless) (0.75) →Pause (1). 

Порівнюючи ці дані з тими, що були отримані шляхом аналізу вживаності таких 

вербалізаторів з природними референтами в англомовному художньому дискурсі, ми 

отримали результати, що суттєво відрізняються від попередніх. 

 

Семантична дистанція вербалізаторів образу поетичного мовчання 

(Silence→ Calm (0.18) → Still (0.38) → Quiet (0.38) → Peaceful (0.5) → Mute (0.63)→ 

Soundless (0.63) → Hush (0.8) → Pause (0.8).  

Аналіз результатів числових даних семантичної дистанції призвів до появи 

унікального силенціального словника номінацій, який відображає в собі ступінь 

залучення вербалізаторів для творення поетичного мовчання різними природними 

символами. 

Синкретизм – одне з основних понять у мистецтві, що позначає поєднання музики, 

танцю та поезії. Поєднання поезії та музики є очевидним, незважаючи на недостатній 

теоретичний рівень розвитку цього тандему. В основі дослідження лексичного рівня 

творення поетичного мовчання лежить основний постулат музики про розгалуження 

звучання за гучністю (тихе звучання або дуже тихе звучання). Поетичне мовчання в 

природі так само, як і музика, може мати свої власні рівні гучності – абсолютне мовчання 
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та тихе звучання природних символів, що також корелює з мовчанням. Аналізуючи 

емпіричний матеріал та лексикографічні джерела, ми прийшли до висновку, що всі 

вербалізатори мовчання можна розподілити на дві групи, що характеризуються повною 

тишею та тихим звучанням.  Тихе звучання природи номінується вербалізаторами, що 

проявляють свої силенціальні риси у визначенному контексті та під впливом 

інтенсифікаторів чи інших вербалізаторів мовчання. До них належать слова на зразок 

murmur, whisper, значення яких є прозорим на сторінках лексикографічних джерел.  

Ці вербалізатори так само, як і домінантні, тяжіють до сполучуваності з окремим 

природними символами та наділені експресивністю. Семантична дистанція цих 

вербалізаторів на основі тезаурусу дорівнює 1, що вказує на найбільшу семантичну 

віддаленість цих одиниць, тоді як числові дані щодо поетичного вжитку дорівнюють 0.5, 

що дозволяє віднести ці вербалізатори до периферійних. 

Силенціальні лексичні моделі є рушійною силою для створення повноцінних 

образів мовчання. Суб’єкт мовчання представлений як імпліцитно, так і експліцитно, що 

об’єктивується насамперед вибором тих чи інших вербалізаторів мовчання. Поетичне 

мовчання експлікується завдяки однолексемним та багатолексемним вербалізаторам, що 

в основному впливає на сприйняття цих образів реципієнтом. За лексичними ознаками 

вербалізатори мовчання поділяються на прямі та дескриптивні, що мають у своєму складі 

контактні та дистантні елементи. В англомовному художньому дискурсі найбільш 

продуктивною є контактна модель Adj+N (still air, still water, still river, still ocean, still 

stream, still wind, quiet ocean, quiet water, quiet heavens, quiet sky, noiseless grass, voiceless 

mountains, soundless earth, hushed nature, mute sky, silent river, peaceful star; motionless 

water, motionless calm, starry silence, noiseless night, murmuring whisper), яка реалізує 

емоційне навантаження, позначена авторською експресією та є стилістично маркованою.  

Окрім цього, вербалізатори мовчання реалізують свій потенціал у бінарних 

конструкціях, як-от: N¹+N² (peace and quiet, calm and peace); Adj¹+Adj² (calm and quiet 

scene, still and tranquil, silent and soft, still and saint-like, serene and still); N¹+prep+N² 

(pocket of his silence, the silence of the voice, the stillness of the beach); V+N (to make the 

silence, to make the calm, to make a whisper). Трикомпонентні позначення є прозорими в 

таких конструкціях: N¹+V+N² (a softness came from the starlight); N¹+prep+Adj+N² (the 

murmur of the nightly breeze, pond of quiet water, murmurs from the dying sun); 

Adj¹+Adj²+N(green and silent valley, still and tranquil streamlet, clear and transparent water, 

silent and somber forest, silent autumn night, sacred everlasting calm, silent the silent field, 

husky whispering wave, calm and haughty sun, cool transparent night, transparent shadowy 

night, fragrant silent night). Чотирикомпонентні конструкції належать до раритетних.  

Реалізація інтенсивності мовчання (абсолютне чи тихе звучання) матеріалізується в 

конструкціях з підсилювальним прислівником на зразок: scarcely (whisper scarcely heard, 

breezes scarcely sing), merely (merely silent, merely calm). Природне мовчання імпліцитно 

реалізується в моделях з прикметниками, наприклад: soft (soft sunshine, soft stream, soft 

breeze, soft flowers); gentle (gentle wind, gentle weather, gentle streame, gentle trees, gentle 

air, gentle silence, gentle waves, gentle sound); clear (clear wind, clear sky, clear water); sweet 

(sweet stream, voices sweet, sweet valley, sweet day, sweet summer, sweet water, sweet wind, 

sweet air, sweet grass, sweet heavens). Слід також зазначати, що чим ширший спектр 

використання вербалізаторів, чим складніша модель побудови образу поетичного 

мовчання – тим сильніший ефект це справляє на почуття реципієнта. 
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Іншим способом актуалізації поетичного мовчання є його реалізація в безособових 

конструкціях. Специфіка безособових синтаксичних конструкцій ґрунтується  на 

семантико-граматичній природі головного члена, конкретизованого в тій чи іншій мірі 

контекстом сусідніх речень і ситуацією мовлення. Згідно з нашою вибіркою до таких 

конструкцій, що експлікують поетичне мовчання, належать конструкції з безособовим it, 

there, all та everything. Безособові синтаксичні конструкції з it є найбільш продуктивними 

та вживаними з-поміж зазначених. Відповідно до лексикографічних вибірок займенник it 

тяжіє до позначення явищ природи безвідносно до особи. Таким реченням притаманна 

синтаксична двоскладність та семантична односкладність, зміст підмета – образ природи 

– розчиняється в змістовому наповненні присудка і не може бути з нього виокремленим 

та розглянутим самостійно.  

Валідними з точки зору творення природних образів мовчання виступають 

різноманітні конструкції: to be +Adj (констатується стан природи або перехід від одного 

стану до іншого), напр.: How sweet it were, hearing the downward stream, / With half-shut 

eyes ever to seem / Falling asleep in a half-dream! (Longfellow: 278); to be+N 

(екстеоріоризує природне мовчання шляхом поєднання дескриптивних елементів): We're 

very quiet. It's peaceful sitting here, not speaking,  / The composition fixed, the road turning 

suddenly dark, the air / going cool, here and there the rocks shining and glittering – / it's ’his 

stillness that we both love. / The love of form is a love of endings (Oxford Book of American 

Poetry: 992). Екстеоріоризоване природне мовчання, що реалізується завдяки 

безособовим конструкціям it's his stillness, It's peaceful, що створюють дескриптивний 

ланцюжок образу суцільної тиші, підкріплюється людськими компонентами, що також 

експлікують мовчання: We're very quiet, not speaking. Таке поєднання досить експресивно 

позначає природний силенціальний ефект. 

До безособових синтаксичних конструкцій з there належать ті, що мають в своєму 

складі елементи there is\there are. There в англійській мові належить до полісемантичних 

слів, що виражаються в мовленні завдяки дієприслівнику, займеннику та іменнику. 

Аналіз семантичної наповненості початкового there дозволив нам осмислити 

закономірності семантичного перепаду у визначеній мовній одиниці та відрізнити 

безособові конструкції від інших речень. Слід зазначити, що there, який бере участь у 

творенні безособових конструкцій, обмежується лише значенням, пов’язаним із 

презентативними та екзистенціональними характеристиками цього елемента.  

Аналізуючи поетичну вибірку, ми виокремили такі основні структурні групи, що 

беруть участь у процесі творення поетичного мовчання: there is\there are+noun, напр.: 

There was / that interval of moonless calm filled only / with the water's and the rigging's visual 

sounds, / then sudden / movement, blows and snarling cries / and they had fallen on us with 

machete / and marlinspike (Oxford Book of American Poetry: 586), There is a twofold Silence 

– sea and shore –  / Body and soul. One dwells in lonely places, / Newly with grass overgrown; 

some solemn graces (Oxford Book of American poetry: 100), There is a quiet spirit in these 

woods / That dwells wherever the gentle south-wind blows / Where, underneath the white-thorn, 

in the glade / The wild flowers bloom, or, kissing the soft air / The leaves above their sunny 

palms outspread (Longfellow: 294); there is\there are+no+noun, напр.: There were no 

trackless footsteps on the floor / Above us, and there were no sounds elsewhere (Oxford Book 

of American Poetry: 216); The night is come, but not too soon; / And sinking silently, / All 

silently, the little moon Drops down behind the sky. / There is no light in earth or heaven /     
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But the cold light of stars; / And the first watch of night is given / To the red planet Mars 

(Longfellow: 212); there is\there are+ not, напр.: I cannot find my way: there is no star / In 

all the shrouded heavens anywhere; / And there is not a whisper in the air / Of any living voice 

but one so far / That I can hear it only as a bar / Of lost, imperial music, played when fair / And 

angel fingers wove, and unaware, / Dead leaves to garlands where no roses are (Oxford Book 

of American Poetry: 197). 

У проміжній зоні, що однаково віддалена від типово безособових та особових 

конструкцій, знаходять своє місце конструкції, які називаються узагальнено-особовими. 

Ці конструкції набувають статусу безособовості лише у випадку опису природи. Підмет 

таких речень характеризується широким референційним полем, тоді як реєстр способів 

вираження досить вузький. Згідно з нашою вибіркою такі конструкції обмежуються лише 

багатозначними лексемами, на зразок all та everything. Такі безособові конструкції 

відрізняються структурними особливостями. Наприклад, виокремлюються конструкції 

All+to be+verb (з початковим генералізованим підметом All), All+to be+Adj, напр.: Over 

the joyous feast the sudden darkness descended / All was silent without, and, illuming the 

landscape with silver, / Fair rose the dewy moon and the myriad stars (Longfellow: 95); Leapt 

on him, and hurled him headlong, and he fell Stunned, and his creatures took and bare him off / 

And all was still (Tennyson: 134); All+to be+so+Adj (для вираження тривалості та глибини 

мовчання), напр.: Is this little church among its graves! / All is so quiet; the troubled breast / 

The wounded spirit, the heart oppressed / Here may find the repose it craves (Longfellow: 241); 

N+V+All (для позначення абсолютності мовчання разом із дескриптивними одиницями), 

напр.: Where he paused to listen and look down / A moment on the roofs of the town / And the 

moonlight flowing over all (Oxford Book of American Poetry: 48). Займенник everything 

виявляє синонімічні ознаки з All і вживається в типових конструкціях. Слід також 

зазначати, що на сторінках поетичних текстів синонімічним до everything виступає 

прислівник everywhere, значення якого в основному сконцентроване на неосяжності 

природного простору.      

У третьому розділі «Дискурсивно-комунікативні особливості поетичних образів 

мовчання» здійснено функціональний аналіз образу поетичного мовчання; 

проаналізовано його комунікативні особливості; досліджено прагматичний потенціал 

поетичного мовчання, що ґрунтується на його модусних характеристиках; 

охарактеризовано вплив поетичного мовчання в плані актуалізації мотивної 

спрямованості поетичних текстів; визначено стилістичні особливості образу поетичного 

мовчання. 

Загальновідомим є той факт, що середовище спілкування тісно пов’язане з 

хронотопною характеристикою комунікації, в якій відповідно виокремлюється топос 

(середовище та місце існування) і хронос (період, час). Усі ці характеристики є досить 

важливими в повноцінному дослідженні та осмисленні такого складного явища, як 

мовчання. Хронотоп виступає ще однією характеристикою поетичного твору, досить 

важливою в дослідженні абсолютного мовчання всіх природних символів.  

Природні символи різняться місцем існування, що також впливає на їх сприйняття. 

Простір, як універсальна категорія людського мислення, фіксується різними видами 

знань – мовними та дискурсивними. Художній простір характеризується своєю 

неоднорідністю, він може бути як відображенням справжнього простору, так і його 

ментальним доробком – простором уявлення. Аналіз теоретичного матеріалу дозволив 
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виявити основні характеристики художнього простору, що розглядається в секвенції 

локусу та топосу. Топос поетичного мовчання – більш широка категорія, яка 

представлена двома символами – земними та небесними; локус – більш конкретна 

категорія, розмежування якої охоплює зазначені топоси земні –  локус Земля, локус Вода, 

локус Ліс та небесні – локус Небо.  

 

Табл 2. Основні топоси поетичного мовчання в англомовному художньому дискурсі 
 

NATURE (ПРИРОДА) 

 

 

 

 

ЗЕМНІ (EARTHY) НЕБЕСНІ (CELESTIAL) 

1. Локус-Земля (earth, field)                                                                                                                                1. Локус-Небо (sky, heavens, the Moon, the 

Sun, stars) 

2. Локус-Вода (water, ocean, stream, river, 

waterfall, sea, wave) 

 

3. Локус-Ліс (forest)  

Дослідження основних складників топосів у вигляді закритих локусів в 

англомовному художньому дискурсі верифікується обмеженням відкритих просторів 

сюжетними рамками місць дії. Крім цього, доречним є осмислення топосів за моделлю 

побудови мікросвіту: реально оточувальний, психологічний та міфологічний. 

Ілюстративна розвідка вказала на існування поетичного мовчання в реально 

оточувальному просторі та психологічному, а міфологічний є раритетним, оскільки 

мовчання артефактів не входить у вектор нашого аналізу.  

Хронологічні особливості образу природного мовчання (Nature Silence) тісно 

пов’язані з образом ночі (night), що типово характеризується повною відсутністю звуків 

та шуму або тихим звучання природних явищ. Людська свідомість з початку свого 

еволюційного розвитку розділила світ на дві основні моделі – день і ніч. Головна 

відмінність між ними полягає в різному сприйнятті світу. День – світ метушні та 

клопоту, ніч – час звертання до вічного. Тому денне сприйняття світу передає детальну 

картину світу, а ніч – створює відчуття поєднання всього в єдину картину. 

Комплексний аналіз ілюстративного матеріалу дозволив виявити основні 

хронологічні рамки поетичного мовчання в англомовному художньому дискурсі: 

- добові: вечір, напр.: Your voice sings not so soft, – / Though even as wind murmuring 

through raftered loft, – / Your dear voice is not dear, / Gentle, and evening clear, / As theirs 

whom none now hear / Now earth has stopped their piteous mouths that coughed (Owen: 8); 

ніч, напр.: Our brains ache, in the merciless iced east winds that knife us … / Wearied we keep 

awake because the night is silent... / Low drooping flares confuse our memory of the salient ... / 

Worried by silence, sentries whisper, curious, nervous, / But nothing happens (Owen: 18); 

ранок, напр.: The beauty of the morning: silent, bare, / Ships, towers, domes, theatres, and 

temples lie / Open unto the fields, and to the sky, / All bright and glittering in the smokeless air 
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(Harvard Classics, VII: 673); день, напр.:  SWEET day, so cool, so calm, so bright! / T h e 

bridal of the earth and sky – / T h e dew shall weep thy fall to-night; / For thou must die 

(Harvard Classics VI: 342); 

- сезонні: весна, напр.: Marvelling they stood, and watched the long grass swirled / By 

the May breeze, murmurous with wasp and midge (Owen: 19); літо, напр.:  A noise like of a 

hidden brook / In the leafy month of June, / That to the sleeping woods all night / Singeth a 

quiet tune (Harvard Classics VII: 693); зима, напр.: The tulips are too excitable, it is winter 

here / Look how white everything is, how quiet, how snowed-in / I am learning peacefulness, 

lying by myself quietly (Джимбинова: 470); осінь, напр.: Slipped by the terrace, made a 

sudden leap, / And seeing that it was a soft October night, / Curled once about the house, and 

fell asleep (Джимбинова: 282). 

Кількісний аналіз емпіричного матеріалу засвідчив, що за хронологічними 

ознаками більш частотними з огляду творення образів мовчання є категорії, співвідносні 

з вечором та ніччю (відповідно  11% і 69%), ніж ранку та дня (відповідно 8% та 10%). Це 

насамперед пояснюється культурологічною спадщиною попередніх поколінь. 

За приналежністю до особливої пори року більш «мовчазною» є зима (частотність 

уживання – 38%), осінь, весна та літо характеризуються не абсолютністю мовчання, а 

лише тихим звучанням завдяки периферійним синонімам на зразок murmur, whisper. 

В англомовному художньому дискурсі найбільш експресивно зарядженим у 

створенні абсолютного мовчання є поєднання в загальному хронотопі хронологічних і 

топографічних характеристик. Хронотоп – це культурна, оброблена стійка позиція, з якою 

або крізь яку людина освоює простір топографічно об’ємного світу. В поетичних рядках 

абсолютне природне мовчання реалізується завдяки використанню дескриптивних 

люнцюжків з основними вербалізаторами мовчання, а саме: екпліцитні номінації 

хронологічного спрямування та топографічного. Слід зазначити, що поетичне мовчання, 

що створюється завдяки хронотопу, має більш виражену абсолютність, тривалість і не 

обмежується рамками сюжетних локусів. Валідним є також осмислення основних видів 

хронотопу, що представлений в англомовній поезії у вигляді статичного (хронотоп є 

незмінним від початку до кінця твору) та динамічного (переміщення з реально наявного 

простору в нереальний). Обидва види є продуктивними у творенні поетичного мовчання, 

оскільки статичний хронотоп експлікує нерухомий часопростір, що призводить до появи 

природного мовчання, а динамічний – створює абсолютне мовчання в різних 

хронологічних та топографічних вимірах.  

Комунікативні параметри поетичного мовчання передбачають осмислення 

основних комунікантів невербальної дії мовчання та аналізу модусів їх спілкування. На 

сторінках поетичних текстів центральним продуцентом поетичного мовчання виступає 

природа, допоміжними компонентами є природні явища, людина та Бог. Сучасний етап 

розвитку теорії тлумачення текстів базується на діалогічності літературної творчості. 

Невербальне спілкування природи та її символів, що є діалогічним за своєю суттю, 

наділене експресивністю та метафоричністю, оскільки номінації мовчання 

використовуються  не в своєму прямому значенні. Інтенціональна модель діалогу, що 

полягає в реалізації плану, інтенцій комунікантів та досягнення мети, реалізується в 

ланцюжках, як-от: Людина→Бог→Природа, Бог→ Природа. Інформативна модель 

діалогу, що становить собою процес обміну інформацією між учасниками, реалізується 

шляхом метафоричної бесіди між природою та людиною.  
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Крім цього, комплексний аналіз ілюстративного матеріалу дозволив виявити групи 

учасників, які своєю невербальною поведінкою зумовили появу поетичного мовчання: 

Aerial+Homo Silence, Celestial+Homo Silence, Nature Silence+Homo Silence, Nature 

Silence+God, Celestial+Aerial, Earthy+Earthy, Earthy+Celestial+Aerial, Earthy+Celestial, 

Earthy+Aerial. Основні комуніканти (символи природного буття) створюють поетичне 

мовчання шляхом залучення різних модусів спілкування, які, крім широкого розуміння 

способу вживання мовних знаків, у сучасній лінгвістиці проявляють і більш вузьке, 

пов’язане з логічним розумінням та семантикою предикатів. За класифікацією 

Н. Д. Арутюнової, в нашому дослідженні ми виокремлюємо такі модуси спілкування, як: 

модус емотивного плану, модус волюнтативного плану та модус сенсорного плану. Кожен 

із них впливає на реалізацію поетичного мовчання шляхом використання різних лексичних 

елементів для експресивного забарвлення англомовної поезії.  

Поняття мовних особливостей тісно пов’язане з поняттям стилю спілкування. 

Осмислення поетичного мовчання неможливе без дослідження їх мотивної 

спрямованості та стилістичних засобів репрезентації. Явища мотиву та образу в поетиці 

художнього твору пов’язуються між собою. Образ у мотиві отримує здатність до 

розвитку, доповнення, можливості збереження єдності змісту. В англомовній ліриці 

природна тиша може реалізовуватися як у формі домінантного мотиву, так і в формі 

фонового. До домінантних належать мотив гармонії людини та природи, мотив любові 

до рідного краю, мотив краси тихої природи та кохання. Фонові мотиви представлені 

мотивом блаженства тихого небуття, мотивом трансцедентальності тихої ночі, 

мотивом миру та відсутності війни. Кількісні підрахунки уможливили визначення 

найбільш уживаних і раритетних мотивів поетичного мовчання, а результати зазначені в 

таблиці 3.  

Табл. 3. Провідні мотиви словесно-поетичного образу мовчання 

СЛОВЕСНО-ПОЕТИЧНИЙ ОБРАЗ МОВЧАННЯ 

 

 

 

 

ДОМІНАНТНІ  (45 %)  ФОНОВІ (55 %) 

- Мотив гармонії людини і 

природи 

 - Мотив блаженства тихого 

небуття 

- Мотив любові до рідного краю  - Мотив трансцедентальності тихої 

ночі 

- Мотив краси тихої природи та 

кохання 

 - Мотив миру та відсутності війни 

Стилістичні засоби репрезентації поетичного мовчання представлені низкою 

стилістичних елементів та фігур, що беруть участь у створенні неповторних образів 

мовчання в англомовному художньому дискурсі. Найбільш продуктивним засобом у 

цьому плані виявляється персоніфікація (приписування предметам та явищам неживого 

світу властивостей людини), рідше трапляються порівняння (один із способів сприйняття 

світу в його якостях), метафори та епітети.  
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Слід зазначити, що порівняльні звороти найчастіше представлені конструкціями з 

AS, але за значеннєвою приналежністю денотата вони можуть бути розподілені на кілька 

груп: Nature Silence+Nature Symbols, Nature Silence+Homo, Nature Silence+The Other. 

Окрім цього, такі конструкції характеризуються тісним зв’язком з реалізацією мотивної 

спрямованості поетичного мовчання, а саме мотивом блаженства тихого небуття.  

Що стосується епітетів, то на сторінках поетичних текстів для позначення 

природної тиші валідним є використання домінантних, тавтологічних та пояснювальних 

епітетів, що знаходяться у препозиції до пояснюваного слова. Постпозиційні епітети 

містять риси експресивності та є більш раритетними. Дотичним є також використання 

синестетичних епітетів і метафор. Синестезія – це універсальне явище в поетичному 

просторі, яке відносять до метафоричних тропів і в основі якого лежить міжчуттєве 

перенесення. У нашій поетичній вибірці синестетична метафора тісно переплітається з 

синестетичними епітетами, що є первинним стосовно неї. Синестетичні епітети, що 

реалізують природне мовчання, містять перенесення за типами: смаковим, зоровим, 

відчуттєвим (дотик, запах), слуховим (фонізми). Синестетична метафора представлена 

перенесенням за відчуттєвим типом (дотик). Кількісні підрахунки таких стилістичних 

засобів і фігур уможливили осмислення ступеню інтегрованості їх в англомовний 

художній простір.      

 

ВИСНОВКИ 
 

Комплексне дослідження поетичного образу мовчання, проведене в рамках 

онтогносеологічного підходу, дозволило виявити та проаналізувати його онтологічні 

властивості, запропонувати власну парадигму символів англомовної пейзажної лірики, а 

також вивчити особливості формування та функціонування поетичного мовчання в 

англомовному художньому дискурсі. 

Комунікативна толерантність поетичного та ширше – художнього дискурсу 

перетворює його на середовище, сприятливе для формування та функціонування 

різноманітних образів. Художній дискурс не розрахований на однозначне масове 

сприйняття, відтак це створює необхідні передумови для творчого використання мовних 

ресурсів у його межах. Надаючи авторам необмежену свободу для творчого 

самовираження, він є фактично єдиним середовищем, де широке використання образних 

засобів не тільки не заперечується, а навіть заохочується.  

В основі поетичного мовчання як продукту, що створюється на основі авторських 

інтенцій та світобачення, лежить невербальна комунікативна ситуація. Учасниками такої 

дії виступають природа та її символи, які є найголовнішими продуцентами мовчання. У 

художньому дискурсі змінюється вектор сприйняття від суто людських якостей до суто 

природних.   

Комунікативний аспект дослідження поетичного мовчання полягає в осмисленні 

невербальної природи цього феномена. Типологія спілкування природи та її символів на 

сторінках поетичних творів різниться за участю \ неучастю мови на вербальне та 

невербальне. При цьому цікавим є те, що мовчання – невербальна категорія, яка 

експлікується завдяки вербальним знакам на письмі, а осмислення взаємодії комунікантів 

характеризується  діалогічністю. 
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Комунікативно-прагматичний вектор дослідження полягає в осмисленні процесу 

породження поетичного мовчання під час комунікативного акту. У цьому процесі 

прозорим є те, що при створенні Nature Silence діють як зовнішні фактори 

комунікативного акту, а саме комунікант, середовище його існування та засоби творення 

смислів, так і внутрішні, представлені природним мовчанням та мотивною спрямованістю, 

що полягає у розумінні як ситуації, так і контексту. В англомовному художньому дискурсі 

роль продуцента поетичного мовчання бере на себе комунікативна інтенція. 

Поетичне мовчання може існувати на всіх лексико-граматичних рівнях. Зважаючи 

на лексико-семантичні особливості репрезентації, доречним є виокремлення основних 

або домінантних вербалізаторів, що створюють миті абсолютної тиші на сторінках 

поетичних творів, синонімів, що знаходяться на периферії семантичного навантаження 

«мовчазних» номінацій. Заслуговує на увагу основна характеристика поезії взагалі та 

англомовної зокрема, а саме синкретизм, що виявляється в поєднанні всіх видів 

мистецтва в одному. Секвенція музики та поезії є основною характеристикою будь-якого 

поетичного твору. Дослідження дібраного ілюстративного матеріалу засвідчило, що 

поетичне мовчання, як звуки в музиці, характеризується  гучністю. Вербалізатори 

мовчання разом із лексичними елементами створюють неповторні образи абсолютного 

мовчання або тихого звучання природи. Кількісний аналіз експлікаторів мовчання 

дозволив створити словник силенціальних природних символів, в якому кожне природне 

явище створює образ мовчання завдяки різним маркерам. 

Синтаксичні особливості поетичного мовчання представлені низкою синтаксичних 

конструкцій з безособовим елементом у своєму складі, що відкриті до створення 

неповторних хвилин абсолютної природної тиші. Дискурсивно-комунікативні 

особливості розглядаються з точки зору традиційного підходу дискурсології  –  вивчення 

середовища поетичного мовчання та комунікативних параметрів його функціювання. 

Середовище спілкування генетично пов’язане з хронотопною характеристикою 

комунікації або комунікативного простору, в якому розрізняють топос (середовище і 

місце існування) та хронос (період, час). Аналіз хронологічних особливостей поетичного 

мовчання на сторінках англомовних поетичних текстів виявив чітку тенденцію до 

співіснування образу ночі та природного мовчання. Топографічні особливості 

характеризуються наявністю простору для існування та функціювання природних 

категорій. Художній простір, на тлі якого розгортається сюжет, – не однорідний: він може 

бути відображенням як справжнього світу, так і уявного. Але будь- який художній простір 

характеризується наявністю локуса та топоса. Комплексний аналіз сучасних підходів у 

вивченні цих понять засвідчує, що найбільш дотичним є розуміння локуса через топос як 

визначеного простору в складі невизначеного. Розгляд емпіричного матеріалу дозволив 

виявити основні природні локуси та топоси, що входять до їхнього складу. Хронотоп, як 

поєднання хронологічних та топологічних характеристик, є основним продуцентом 

абсолютного мовчання, що охоплює всі рівні простору та часу. 

Дослідження комунікативних параметрів поетичного мовчання створило 

передумови для визначення основних комунікантів невербальної дії – мовчання. 

Поетичне мовчання на сторінках англомовного художнього дискурсу характеризується 

своєю діалогічністю. Залучаючи різних комунікантів та використовуючи широкий спектр 

вербалізаторів, автор створює чи то інтенціональну модель діалогу, чи то інформативну, 

які однаково експресивно впливають на розуміння поетичного мовчання читачем. 
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Мовні особливості спілкування тісно пов’язані зі стилем спілкування. У межах 

цього дослідження валідним є осмислення мотивної спрямованості поетичного мовчання 

та стилістичних засобів їх репрезентації. Помічено, що поетичне мовчання може 

використовуватися як домінантний мотив, який допомагає якнайширше розкрити та 

зрозуміти авторські інтенції, і як фоновий – для розкриття настрою та почуттів автора. 

Стилістичні особливості репрезентації поетичного мовчання представлені 

використанням різноманітних художніх засобів і тропів: персоніфікації, порівняння, 

епітетів і метафор. Дослідження закладає необхідний фундамент для подальшого 

вивчення такого складного феномена, як поетичне мовчання. Перспективним вважаємо 

осмислення поетичних феноменів у гетерогенних дискурсах.  
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АНОТАЦІЯ 

Куліш В. С. Поетичні образи мовчання в англомовному художньому дискурсі. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.04 – германські мови. – Запорізький національний університет. –  

Запоріжжя, 2016. 

У дисертації описано поетичні образи мовчання в англомовному художньому 

дискурсі, досліджено вербалізацію зазначеного образу на лексичному та синтаксичному 

рівнях, розглянуто особливості їх формування та функціонування в англомовній поезії 

ХVІІІ – ХХ століть. 

       Дисертаційне дослідження присвячене з’ясуванню сутності таких понять, як «образ», 

«художній образ», «словесно-поетичний образ», визначенню поняття «словесно-поетичний 

образ мовчання», в основі якого лежить поняття природного мовчання (Nature Silence) як 

елемента комунікації. Аналізуються  його універсальні та культурно-марковані функції та 

значення, окреслюються основні підходи до вивчення поетичного мовчання в лінгвістиці.  

Встановлено, що феномен природного мовчання реалізується на тлі англомовного 

художнього дискурсу із залученням природи (Nature) і пейзажних образів, що входять до 

парадигми пейзажної лірики та представлені субстанціональними природними 

символами, а саме: Земні (Earthy), Повітряні (Aerial) та Небесні (Celestial). З точки зору 

дискурсивно-комунікативного підходу до вивчення комунікативного мовчання саме ці 

елементи виконують функцію основних комунікантів або продуцентів природного 

мовчання (Nature Silence). Зроблено спробу осмислити комунікативне та прагматичне 

навантаження природного мовчання на тлі англомовного художнього дискурсу. 

Виокремлені вербалізатори поетичного мовчання характеризуються чіткою родовою 

приналежністю до окремих природних символів, містять у собі риси домінантності чи 

периферійності, характеризуються абсолютністю мовчання чи лише тихим звучанням 

природи та належать до словника силенціальних природних референтів.   

Ключові слова: словесно-поетичний образ мовчання, природне мовчання, людське 

мовчання, силенціальний ефект, вербалізатори поетичного мовчання, силенціальні 

синтаксичні конструкції, модуси поетичного мовчання.   

 

АНОТАЦИЯ 

Кулиш В.С. Поэтические образы молчания в англоязычном художественном 

дискурсе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 

специальности 10.02.04 – германские языки. – Запорожский национальный университет. 

–  Запорожье, 2016. 

В диссертации описаны поэтические образы молчания в англоязычном 

художественном дискурсе, исследованы особенности вербализация этого образа на 

лексическом и синтаксическом уровне, формирования и функционирования в 

англоязычной поэзии ХVІІІ – ХХ ст. 

Диссертационное исследование посвящено осмыслению сущности таких понятий 

как «образ», «художественный образ», «словесно-поэтический образ», формулируется 

определение понятия «словесно-поэтический образ молчания», в основе которого лежит 

понятие природного молчания (Nature Silence) как элемента коммуникации. 
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Анализируются его универсальные и культурные особенности и функции, выделяются 

основные подходы к изучению поэтического молчания в лингвистике. 

Установлено, что феномен природного молчания (Nature Silence) реализуется в 

англоязычном художественном дискурсе с привлечением природы (Nature) и пейзажных 

образов, которые входят в парадигму пейзажной лирики и представлены 

субстанциональными природными символами, а именно Земными (Earthy), Аэральными 

(Aerial), Небесными (Celestial). С точки зрения дискурсивно-коммуникативного подхода к 

изучению коммуникативного молчания, именно эти элементы выполняют функцию 

основных коммуникантов или продуцентов природного молчания (Nature Silence). В 

нашем исследовании была попытка осмысления коммуникативного и прагматического 

уровня поэтического молчания в англоязычном художественном дискурсе. 

Выделенные вербализаторы поэтического молчания характеризуются четкой родовой 

принадлежностью к определенным природным символам, несут в себе характеристики 

доминантности или периферийности, характеризуются абсолютностью молчания или тихим 

звучанием и относятся к словарю силенциальных природных референтов. 

Ключевые слова: словесно-поэтический образ молчания, природное молчание, 

человеческое молчание, силенциальный ефект, вербализаторы поэтического молчания, 

силенциальные синтаксические конструкции, модусы поэтического молчания. 

 

SUMMARY 
 

Kulish V. Poetic Images of Silence in English Literary Discourse. – Manuscript.  

Dissertation for Candidate Degree in Philology (PhD): Specialty 10.02.04. – Germanic 

Languages. – Zaporizhzhia National University.  – Zaporizhzhia, 2016. 

This dissertation focuses on the poetic images of silence in English literary discourse. It 

explores the actualization of this phenomenon on the lexical and syntactic levels, the features of 

formation and functioning of this image in the English poetry of 18-20 centuries. 

This dissertation identifies such concepts as "image”, "literary image", "verbal-poetic 

image", defines the “verbal-poetic image of silence”, which is based on the concept of Nature 

Silence, which is the element of communication. It was analyzed the universal and cultural 

functions of this notion and determined the main approaches of the poetic silence study. 

It became clear that the phenomenon of Nature Silence can be actualized with the help of 

Nature and other landscape images in the field of English literary discourse. Such images must 

belong to the paradigm of English landscape images represented by substantial nature symbols, 

such as Earthy, Aerial and Celestial. In terms of discourse-communicative approach to the study 

of communicative silence, these elements play an important role of the main producers of 

Nature Silence. This work proposes the new pragmatic and communicative approach of 

understanding the Nature silence in English literary discourse.  

The main verbal units that can actualize the poetic image of silence are characterized by 

the permanent correlation with the different symbols of nature, show the dominant and 

peripheral characteristics, contain absolute or non-absolute silence and belong to silent 

vocabulary of nature symbols.  

Keywords: verbal-poetic image of silence, Nature Silence, Homo Silence, silent effect, 

verbal units of poetic silence, silent syntactic constructions, mode of poetic silence.  
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