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NLP ‘RECIPES’ FOR TEXT CORPORA:
APPROACHES TO COMPUTING THE PROBABILITY
OF A SEQUENCE OF TOKENS
Monika Porwoł,
State University of Applied Sciences in Racibórz,
Institute of Modern Language Studies (IMLS)
ul. Słowackiego 55, 47-400, Racibórz, Poland
monika-porwol@wp.pl
ORCID iD 0000-0003-1094-3910
Investigation in the hybrid architectures for Natural Language Processing (NLP) requires overcoming
complexity in various intellectual traditions pertaining to computer science, formal linguistics, logic, digital
humanities, ethical issues, and so on. NLP as a subfield of computer science and artificial intelligence is
concerned with interactions between computers and human (natural) languages. It is used to apply
machine learning algorithms to text (and speech) in order to create systems, such as machine translation
(converting from text in a source language to text in a target language), document summarization
(converting from long texts into short texts), named entity recognition, predictive typing, etc. Undoubtedly,
NLP phenomena have been implanted in our daily lives, for instance, automatic Machine Translation (MT)
is omnipresent in social media (or on the world wide web), virtual assistants (Siri, Cortana, Alexa, and so on)
can recognize a natural voice or e-mail services use detection systems to filter out some spam messages.
The purpose of this paper, however, is to outline the linguistic and NLP methods for textual processing.
Therefore, the bag-of-n-grams concept will be discussed here as an approach to extract more details
about the textual data in a string of a grouped words. The n-gram language model presented in this paper
(that assigns probabilities to sequences of words in text corpora) is based on findings compiled in Sketch
Engine, as well as samples of language data processed by means of NLTK library for Python. Why would
one want to compute the probability of a word sequence? The answer is quite obvious — in various systems
for performing tasks, the goal is to generate more fluent texts. Therefore, a particular component is required,
which computes the probability of the output text. The idea is to collect information on how frequently the
n-grams occur in a large text corpus and use it to predict the next word. Counting the number of occurrences
can also envisage certain drawbacks, for instance, there are sometimes problems with sparsity or storage.
Nonetheless, the language models and specific computing ‘recipes’ described in this paper can be used
in many applications, such as machine translation, summarization, even dialogue systems, etc. Lastly,
it has to be pointed out that this piece of writing is a part of an ongoing work tentatively termed LADDER
(Linguistic Analysis of Data in the Digital Era of Research) that touches upon the process of datacization1
that might help to create an intelligent system of interdisciplinary information.
Key words: linguistics, Natural Language Processing, language modeling, tokenization, term frequency,
bag-of-words, probabilistic classification, bag-of-n-grams, n-gram, Sketch Engine, Python, NLTK.

1
The term pertains to “the process of transforming information resources accessed by humans into information resources
accessed by machines” and it was formulated by an American lexicographer — Erin McKean — and a founder of ‘Reverb’ that
compiles the online dictionary ‘Wordnik’.
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Порвол М.
Прийоми обробки природних мов для корпусів текстів:
підходи до калькуляції вірогідності послідовності лем
Дослідження штучних надбудов для обробки природних мов (ОПМ) вимагає подолання низки
проблем у багатьох напрямах традиційних досліджень, пов’язаних із комп’ютерними науками, формальною лінгвістикою, логікою, цифровою гуманітаристикою, етичними традиціями
тощо. Як напрям всередині комп’ютерних наук ОПМ вивчає взаємодію між мовами програмування та людськими (природними) мовами. Завдяки застосуванню машинних алгоритмів навчання
до текстів (письмових і усних) утворюються такі системи, як машинний переклад (міжмовне
накладання з однієї мови на іншу), реферування документів (накладання довгого тексту та скороченого відповідника), розпізнавання номінацій, інтелектуального уведення тексту і таке інше.
Безсумнівно, технології ОПМ глибоко інкорпоровані у наше повсякдення. Наприклад, машинний
переклад (МП) вбудовано в соціальні мережі та Інтернет, віртуальні помічники (Сірі, Кортана,
Алекса тощо) розпізнають голос або диференціюють текст електронної пошти для відфільтровування спаму. Однак мета цієї розвідки — окреслити лінгвістичні й ОПМ методи та підходи до обробки текстів. У зв’язку з цим розглядаються поняття N-грамних кластерів як один
із підходів до деталізації текстуальних даних у потоці певних послідовностей лем. Представлена в цій розвідці мовна N-грамна модель (що приписує вірогідність певним послідовностям лем
у текстових корпусах), базується на даних, отриманих за допомогою Sketch Engine, а також прикладах мовних даних, опрацьованих у бібілотечних пакетах природних мов мови програмування
Python. Питання обчислення вірогідностей послідовностей лексем вирішує очевидні труднощі:
виконання команд у різних системах потребує природних формулювань тексту. Відповідно, необхідно мати вузол, який обчислює вірогідність тексту на виході. Опрацювавши інформацію про
частоту вживань мовних N-грам у текстах великого корпусу, можна передбачати наступне слово. Калькуляція окремих слововживань може мати свої недоліки, наприклад виникають проблеми
з обмеженнями збереження. Проте викладені в статті мовні моделі та окремі прийоми обчислень мають широкий спектр застосування, наприклад у машинному перекладі, реферуванні, лінійних діалогових системах тощо. Важливо зазначити, що ця розвідка є частиною тривалого
проєкту LADDER — мовний аналіз даних в епоху цифрових досліджень, який стосується параметрування даних2 і допомагає створити інтелектуальну систему міждисциплінарної інформації.
Ключові слова: лінгвістика, oбробка природних мов, мовне моделювання, лексемізація, частотність термінів, N-грамний кластер, N-грамна модель, Скетч Енджін, Python, бібілотечний пакет
природніх мов.

Introduction
Unquestionably, Artificial Intelligence
(AI) is continuously managing (super)human level
of performing various tasks with the usage of available
technologies. Nonetheless, AI is not able to deal with
complex phenomena regarding decision making,
problem-solving, creative assignments yet.
Therefore, a kind of synergy between humans and
machines has been treated as the so-called hybrid
intelligence systems by means of which “sociotechnical ensembles and their human and AI parts
can co-evolve to improve over time” (Dellerman
et. al, 2019). Therefore, it can be claimed that
those interconnected ‘aggregates’ have the ability
to accomplish detailed and complicated tasks
by combining both human and artificial intelligence
to obtain extraordinary effects and constantly make
progress by learning from each other (Dellerman
et al, 2019).

NLP: Multifaceted perspectives
NLP is a branch of artificial intelligence (AI)
that deals with the abovementioned interaction
(between computers and humans using the natural
language); therefore, it is concerned with building
the set of procedures and technology tools used to aid
computers to read, understand, and derive meaning
from the natural language.
Although the concept itself is fascinating, the real
value behind this technology comes from the use
cases. In general, in organizations, data scientists can
determine customers’ opinions about products and
services by extracting and identifying information
from social media by means of ‘sentiment analysis’,
which displays their choices and decision drives.
Some companies (e.g., Yahoo or Google) can filter and
classify messages with NLP techniques of analyzing
text in emails that are transferred through their servers
and stopping spam before they even reach inboxes.

2
Термін «параметрування даних» у значенні «процес трансформації доступу до інформації, призначеної для людини
у доступ даних для машин», був уведений у 2017 році американським лексикографом Еріном Маккіном, який заснував
проєкт “Reverb” для укладання онлайн-словника ‘Wordnik’.
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Interestingly, the NLP team at MIT developed
a system to determine whether a news source is
accurate or politically biased; therefore, if it can
either be trusted or identified as fake news. There are
also examples of intelligent voice-driven interfaces
(e.g., Apple’s Siri or Amazon’s Alexa) that use NLP
to respond to vocal prompts to suggest specific
actions (for instance, to turn on the lights at home)
or inform about particular matters (e.g., the weather
forecast, the best restaurant nearby, the shortest
route to the city center, etc.). The main hindrance,
however, is connected with the fact that the process
of understanding and manipulating language
is extremely intricate from the computational
perspective.
NLP is considered a difficult problem in computer
science since it is not an easy task teaching machines
to understand how people communicate. The rules
that dictate the passing of information using natural
languages are not easy for computers to understand,
because a language is connected with “cognitive
capacities that enable men to understand the world
with ever more refined conceptual tools, and it is
embedded in their experience of the world” (Saeed,
2009: 12). Some of these rules can be high-leveled
and abstract. A comprehensive understanding
of the human language requires knowledge of both
the words and how the concepts are connected
to deliver the intended message. While people
can easily master the language, the ambiguity and
imprecise characteristics of the natural languages are
what makes NLP difficult for machines to implement
(Eisenstein, 2019).
In linguistics, as the field that is concerned
with the nature of language and communication
(Akmajian et al, 1997), especially computational
linguistics entails applying algorithms to identify
and extract the natural language rules such that the
unstructured language data is converted into a form
that computers can process. When the text has
been provided, the computer will utilize algorithms
to extract the meaning associated with every sentence
and collect the essential data from them. Sometimes,
the computer (that is not trained in a satisfactory
manner via machine learning techniques) may fail
‘to decipher’ the meaning of a sentence well and that
may lead to obscure results.
In order to build complex computer programs,
machine learning (as a specific subset of AI)
trains and manipulates a machine how to learn by
means of predictive analysis and deep learning
techniques. Resurging interest in machine learning
is due to the same factors that have made data
mining and Bayesian analysis more popular
in recent years. Constantly growing volumes and
varieties of available data mean that it is possible
to quickly and automatically produce models that
can analyze bigger, more complex data and deliver
faster, more accurate results — even on a very large
8
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scale. By building precise models, there are better
chances of identifying profitable opportunities
in organizations or even avoiding unknown risks.
Moreover, NLP plays quite a paramount role
in emerging interdisciplinary spheres of knowledge
(Eisenstein, 2019), such as digital humanities,
computational social science, information extraction
/ retrieval (i.e., the latent semantic analysis), text
mining (i.e., data mining techniques and scalable
algorithms) or ethics (i.e., questions regarding
access, bias, labor, privacy, and internet freedom).
Subject matters in linguistic approach to NLP.
A great number of scientific journals, as well
as conferences and / or symposia that deal with NLP,
cover syntactic and semantic methods of analysis (i.e.,
of how to complete various tasks).
First of all, syntax refers to the arrangement
of words in a sentence and / or sequence of words
in a way that they make grammatical sense. In NLP,
syntactic analysis is used to assess how the natural
language aligns with the grammatical rules.
Computer algorithms are used to apply grammatical
rules to a group of words and derive meaning from
them. Some syntax techniques that can be used are
(1) lemmatization: reducing the various inflected
forms of a word into a single form for easy analysis,
(2) morphological segmentation: dividing words
into individual units called morphemes, (3) word
segmentation: dividing a large piece of continuous
text into distinct units, (4) part-of-speech tagging:
identifying the part of speech for every word, (5)
parsing: undertaking grammatical analysis for the
provided sentence, (6) sentence breaking: placing
sentence boundaries on a large piece of text (7)
stemming: cutting the inflected words to their root
form.
On the other hand, both the semantic theory
that refers to the meaning that is conveyed by a text
(Geeraerts, 2010) and the semantic analysis (as one
of the difficult aspects of NLP) involve applying
computer algorithms to deal with the meaning
and interpretation of words. There are particular
methods of semantic analysis: (1) named entity
recognition (NER): determining the parts of a text
that can be identified and categorized into preset
groups (for example, names of people and names
of places), (2) word sense disambiguation: giving
meaning to a word based on the context, (3) natural
language generation: using databases to derive
semantic intentions and converting them into
human language.
In addition, it must be underlined that NLP
plays a critical role in supporting machine-human
interactions based on linguistic phenomena;
nonetheless, there are some contradictory facts
regarding what actually are the core factors that
linguists take into consideration in the language
analysis versus NLP experts’ expectations and goals
(see Table 1):
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Table 1
Linguistics vs. NLP
Linguistics wants:

NLP needs:

to know all there is to know
about the complex structure
mediating
the
pairings
of meanings in natural language

to use the shortest and
more reliable way to the
meaning(s) in the text(s)
being processed

to structure linguistic meaning to understand the text and
and to relate it to context
make all the necessary
inferences
to distinguish the various
levels of linguistic structure,
each with its own elements
and relations

to use all the linguistic
information, which is
needed for processing
the text(s) without any
concern for its source

to draw a boundary between
linguistic and encyclopedic
information
to
delimit
the extent of linguistic
competence; therefore, the
limits of the discipline

to
use
encyclopedic
information
on
par
with linguistic infor
mation, if necessary,
for processing the text(s)

to present its findings to implement the available
formally, preferably as a set information in a practically
of rules in an axiomatic theory accessible and convenient
way

Each unit of linguistic analysis (word, phrase,
sentence, text / discourse) can be viewed from
three perspectives: relational, compositional, and
distributional which contribute to the understanding
of linguistic meaning. For instance, semantic
compositionality is the crucial property of natural
language according to which the meaning
of a complex expression is a function of the meaning
of its constituent parts and of the mode of their
combination. Conversely, the distributional properties
state that words occurring in similar (linguistic)
contexts are semantically similar. Therefore, it is
customary to use different methods to handle various
challenges before binding everything together.
Programming languages (e.g., Python or R) are
strongly recommended to perform those techniques.
Nonetheless, it is pivotal to explain essential concepts
beneath them.
NLP ‘recipes’ for text processing
1. Bag-of-Words. It is a commonly used model that
requires a vocabulary stock of known words present
in the corpus, as well as a measure of the presence
of known words (i.e., frequency of occurrence
in the entire corpus). Text document is represented
as a numeric vector with each dimension denoting
a specific word. This method, however, does not take
into account the relative importance of words in the
text. Essentially, it creates an occurrence matrix for
the sentence or document, disregarding grammar and
word order. Word frequencies (or occurrences) are then
used as features for training a classifier. Undoubtedly,
this approach may reflect some downsides, for instance,
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the absence of semantic meaning and context, and the
facts that stop words add noise to the analysis, and
some words are not weighted accordingly. To solve
this problem, one approach is to rescale the frequency
of words by how often they appear in all texts (not just
the one to be analyzed) so that the scores for frequent
words, that are also frequent across other texts, get
penalized. This approach to scoring is called ‘Term
Frequency - Inverse Document Frequency (TF-IDF)’
and it improves the bag-of-words by weights:

The idea behind the TF-IDF score is that
if a word occurs frequently in a specific document,
then it is important whereas a word which occurs
frequently across all documents in the corpus should
be down-weighted to be able to get the words (which
are actually important). Nevertheless, this approach
still has no context nor semantics.
2. Tokenization. It is the process of segmenting
a running text into sentences and words. In essence,
it is the task of cutting a text into pieces called tokens,
and at the same time throwing away certain characters,
such as punctuation. as an example, the NLTK
library for Python (i.e., the Natural Language Toolkit
as a leading platform for building Python programs
in order to synergize with human language data) can
be used by means of the following code:
TEXT: “It is a method of extracting essential
features from row text so that we can use it for machine
learning models. We call it “Bag” of words because
we discard the order of occurrences of words. A bag
of words model converts the raw text into words, and
it also counts the frequency for the words in the text.
In summary, a bag of words is a collection of words
that represent a sentence along with the word count
where the order of occurrences is not relevant”.
for sentence in sentences:
words = nltk.word_tokenize(sentence)
print(words)
print()
OUTPUT (the result of the tokenization):
[‘It’, ‘is’, ‘a’, ‘method’, ‘of ’, ‘extracting’, ‘essential’,
‘features’, ‘from’, ‘row’, ‘text’, ‘so’, ‘that’, ‘we’, ‘can’, ‘use’, ‘it’,
‘for’, ‘machine’, ‘learning’, ‘models’, ‘.’]
[‘We’, ‘call’, ‘it’, ‘“‘, ‘Bag’, ‘”’, ‘of ’, ‘words’, ‘because’, ‘we’,
‘discard’, ‘the’, ‘order’, ‘of ’, ‘occurrences’, ‘of ’, ‘words’, ‘.’]
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[‘A’, ‘bag’, ‘of ’, ‘words’, ‘model’, ‘converts’, ‘the’, ‘raw’,
‘text’, ‘into’, ‘words’, ‘,’, ‘and’, ‘it’, ‘also’, ‘counts’, ‘the’,
‘frequency’, ‘for’, ‘the’, ‘words’, ‘in’, ‘the’, ‘text’, ‘.’]
[‘In’, ‘summary’, ‘,’, ‘a’, ‘bag’, ‘of ’, ‘words’, ‘is’, ‘a’,
‘collection’, ‘of ’, ‘words’, ‘that’, ‘represent’, ‘a’, ‘sentence’,
‘along’, ‘with’, ‘the’, ‘word’, ‘count’, ‘where’, ‘the’, ‘order’,
‘of ’, ‘occurrences’, ‘is’, ‘not’, ‘relevant’, ‘.’]
It has to be underlined that tokenization can
remove punctuation by easing the path to a proper
word segmentation; nevertheless, also triggering
possible complications. This method can be
particularly problematic when dealing with texts,
which contain hyphens, parentheses, and other
punctuation marks.
Another ‘recipe’ could be ‘stop words removal’
that helps to discard common language articles,
pronouns, and prepositions, such as ‘and’, ‘the’ or
‘to’ in English. In this process, some very common
words that appear to provide little or no value
to the NLP objective are filtered and excluded from
the text to be processed, hence removing widespread
and frequent terms that are not informative about
the corresponding text. Moreover, stop words
can be safely ignored by carrying out a lookup
in a predefined list of keywords, freeing up database
space, and improving processing time.
Since there is no universal list of stop words,
these can be either preselected or built from scratch.
Therefore, a potential tactical maneuver is to begin by
adopting pre-defined stop words and then add words
to the list. Additionally, it must be stated that stop
words removal can wipe out relevant information and
modify the context in a given sentence. For example,
while performing sentiment analysis, one might throw
an algorithm off track if a stop word, such as ‘not’ is
removed. Under these conditions, one might select
a minimal stop word list and add additional terms
depending on the specific objective.
3. Probabilistic classification: language models.
The theory of probability, loosely speaking, “aims
at defining a mathematical structure to describe
random outcomes of experiments” (Deisenroth
et al., 2020), which generalizes logical reasoning.
Computing the probability of a word sequence is
used as a constituent element for other concepts, such
as machine translation or summarization.
Models that assign probabilities to sequences
of words are called language models (LMs). A welldeveloped model might provide essential information
on whether the probability of translation is minor
in comparison to more grammatical alternatives.
A. N-gram language models: basic information
The first step might be the task of computing
the probability of a sequence of tokens is to use a relative
frequency estimate (a number of times an event has
occurred subdivided by a number of trials).
First of all, describing it in formal terms is
10
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required. To put it in simple words, given a text corpus
with vocabulary V and a sequence of words: x(1),
x(2),…, x(t), the so-called language model essentially
computes the probability distribution of the next
word: x(t+1):

A language model, thus, assigns a proba
bility to a piece of text. The probability can be
expressed using the chain rule as the product of the
following probabilities:
• probability of the first word being x(1);
• probability of the second word being x(2), given
that the first word is x(1);
• probability of the third word being x(3), given
that the first two words are x(1) and x(2);
• the conditional probability that x(i) is word i,
given that the first (i-1) words are x(1), x(2),…, x(i-1).
Therefore, the probability of the text according to
the language model is:

In an n-gram language model, an assumption
can be made that the word x(t+1) depends only on
the previous (n-1) words. The idea is to collect how
frequently the n-grams occur in a corpus and use it to
predict the next word:

This equation, on applying the definition
of conditional probability yields:

To compute the probabilities of these n-grams
and n-1 grams, they need to be counted in a large text
corpus. Generally, the probability of n-gram can be
given by the following formula:

B. Sketch Engine’s n-grams: exemplification
In order to present what word is likely to follow
a given sequence, a probability can be assigned to each
possible next word, for instance in a text: “However,
our compositional representation with a simple cosive
classifier still achieves the best performance [...]”.
Bearing in mind the fact that that the simplest
language model is the n-gram (i.e., a sequence of N
words), the task of computing the probability of a word
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w given some history h: P(w|h) was performed.
(see Figure 1); therefore, P(a|our compositional
representation with).

from nltk import ngrams
sentence = ‘this is a foo bar sentences and i want
to ngramize it’
n=6
sixgrams = ngrams(sentence.split(), n)
for grams in sixgrams:
print(grams)

Figure 1. Sketch Engine concordance description
of “our compositional representation with a”

The way to estimate this probability is from
relative frequency counts. Therefore, the number
of times ‘our compositional representation with’ was
checked in the corpora, as well as the number of times
this followed by ‘a’, based on the following formula:
P(a|our compositional representation with) =
C(our compositional representation with a)
-----------------------------------------------------C(our compositional representation with )

Each corpus content compiled via Sketch Engine
is based on texts found on the web. Texts are divided
into tokens by a tokenizer (specific for each language).
Two corpora were created: NLP_English (total
frequency: 24,547) and NLP_Polish (total frequency:
871,056), providing the following counts of tokens
and their total frequencies subdivided according
to specific n-grams (from 2 to 6).

0: n-grams

NLP_ENGLISH: 24,547

NLP_POLISH: 871,056

items total frequency

items total frequency

2: bi-grams

529

5,208

6,657

141,281

3: tri-grams

119

848

5,111

47,561

4: quad-grams

34

221

2,386

19,388

5: penta-grams

16

93

1,471

11,445

6: hexa-grams

8

46

1,033

7,678

C. N-grams: other ‘recipes’ based on NLTK library
for Python’
Supposedly, one would like to apply a different
technique in generating a hexagram of a sentence:
“this is a foo bar sentences and i want to ngramize it”.
The n-gram tool producing a frequency list of tokens/
items sequences (i.e., wordforms as the smallest units
that each corpus divides to). The following code and
its solution are presented below:
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OUTPUT:
(‘this’, ‘is’, ‘a’, ‘foo’, ‘bar’, ‘sentences’)
(‘is’, ‘a’, ‘foo’, ‘bar’, ‘sentences’, ‘and’)
(‘a’, ‘foo’, ‘bar’, ‘sentences’, ‘and’, ‘i’)
(‘foo’, ‘bar’, ‘sentences’, ‘and’, ‘i’, ‘want’)
(‘bar’, ‘sentences’, ‘and’, ‘i’, ‘want’, ‘to’)
(‘sentences’, ‘and’, ‘i’, ‘want’, ‘to’, ‘ngramize’)
(‘and’, ‘i’, ‘want’, ‘to’, ‘ngramize’, ‘it’)
From a computational perspective, two additional
‘recipes’ are executed by two different Python
functions: (1) tokenize (generating single tokens of the
text) and (2) message.split (showing a list of n-grams
up to a maximum of 6 tokens in a sequence).
(1)
from nltk.util import ngrams
text = “I am aware that nltk only offers bigrams and
trigrams, but is there a way to split my text in fourgrams, five-grams, or even hundred-grams”
tokenize = nltk.word_tokenize(text)
tokenize

OUTPUT:
[‘I’,
‘am’,
‘aware’,
‘that’,
‘nltk’,
‘only’,
‘offers’,
‘bigrams’,
‘and’,
‘trigrams’,
‘,’,
‘but’,
‘is’,
‘there’,
‘a’,
‘way’,
‘to’,
‘split’,
‘my’,
‘text’,
‘in’,
‘four-grams’,
‘,’,
‘five-grams’,
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‘or’,
‘even’,
‘hundred-grams’]
(2)
from nltk.util import everygrams
message = “I am aware that nltk only offers bigrams
and trigrams”
msg_split = message.split()
list(everygrams(msg_split, max_len=6))

OUTPUT:
[(‘I’,),
(‘am’,),
(‘aware’,),
(‘that’,),
(‘nltk’,),
(‘only’,),
(‘offers’,),
(‘bigrams’,),
(‘and’,),
(‘trigrams’,),
(‘I’, ‘am’),
(‘am’, ‘aware’),
(‘aware’, ‘that’),
(‘that’, ‘nltk’),
(‘nltk’, ‘only’),
(‘only’, ‘offers’),
(‘offers’, ‘bigrams’),
(‘bigrams’, ‘and’),
(‘and’, ‘trigrams’),
(‘I’, ‘am’, ‘aware’),
(‘am’, ‘aware’, ‘that’),
(‘aware’, ‘that’, ‘nltk’),
(‘that’, ‘nltk’, ‘only’),
(‘nltk’, ‘only’, ‘offers’),
(‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’),
(‘offers’, ‘bigrams’, ‘and’),
(‘bigrams’, ‘and’, ‘trigrams’),
(‘I’, ‘am’, ‘aware’, ‘that’),
(‘am’, ‘aware’, ‘that’, ‘nltk’),
(‘aware’, ‘that’, ‘nltk’, ‘only’),
(‘that’, ‘nltk’, ‘only’, ‘offers’),
(‘nltk’, ‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’),
(‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’, ‘and’),
(‘offers’, ‘bigrams’, ‘and’, ‘trigrams’),

(‘I’, ‘am’, ‘aware’, ‘that’, ‘nltk’),
(‘am’, ‘aware’, ‘that’, ‘nltk’, ‘only’),
(‘aware’, ‘that’, ‘nltk’, ‘only’, ‘offers’),
(‘that’, ‘nltk’, ‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’),
(‘nltk’, ‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’, ‘and’),
(‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’, ‘and’, ‘trigrams’),
(‘I’, ‘am’, ‘aware’, ‘that’, ‘nltk’, ‘only’),
(‘am’, ‘aware’, ‘that’, ‘nltk’, ‘only’, ‘offers’),
(‘aware’, ‘that’, ‘nltk’, ‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’),
(‘that’, ‘nltk’, ‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’, ‘and’),
(‘nltk’, ‘only’, ‘offers’, ‘bigrams’, ‘and’, ‘trigrams’)]
N-grams are the fusion of multiple letters and /
or words. They are formed in such a way that even
the previous and next items are captured. Nonetheless,
the most optimal strategy of achieving the preferred
solution can be performed by means of the following
code:
Import re
def generate_ngrams(text, n):
# split sentences into tokens
tokens = re.split(“\\s+”, text)
ngrams = []
# collect the n-grams
for i in range(len(tokens)-n+1):
temp=[tokens[j] for j in range(i,i+n]
ngrams.append(“ “.join(temp))
return ngrams

Concluding remarks
The present paper presented some tactical
procedures of dealing with text processing by means
of NLP. Results indicate that n-gram language models
are quite interesting for computing the probability
of a sequence of items and more broadly to text
corpora analysis.
In the future, I shall continue to experiment
with new text processing methods (possibly in new
settings) that could be integrated into the existing
NLP tools. The analytical work is performed within
the framework of the LADDER project (Linguistic
Analysis of Data in the Digital Era of Research) that
postulates an ambitious plan to create an intelligent
system of interdisciplinary information (based on AI
& data science).
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The media is an influential tool in shaping public’s opinion about HEALTH and its basic components. As this
topic has been of great importance lately, the corpus study of media texts with HEALTH can reveal verbal
means of how this lemma is depicted by journalists as well as what urgent social concerns are connected
with HEALTH and what issues readers are aware of.
The research is aimed at studying collocations with HEALTH in The Guardian and The Mirror newspapers,
focusing on the comparative analysis of them presented in the broadsheet and tabloid. Sketch Engine has
been used to investigate the lemma HEALTH in both newspapers, which helps to disclose the linguistic
means used to outline the concept HEALTH.
The findings of the study prove that despite the use of modifiers and verbs with HEALTH common for both
newspapers (e.g., mental, physical, public; improve, protect, affect), The Mirror presents a wider choice
of collocations with HEALTH compared to The Guardian, whereas the lexeme HEALTH is more frequently
used in the latter — 2,367.84 per million as to 1,615.61 per million in the first one. Furthermore, the tabloid
presents a larger range of health subjects while the broadsheet displays a narrower area of the topic with
a more conservative point of view.
Key words: HEALTH, collocations, corpus analysis, media, The Guardian, The Mirror.
Сіваєва О. С.
Корпусний аналіз словосполучень з HEALTH у медіа текстах
Стаття присвячена корпусному аналізу концепту HEALTH в газетах The Guardian та The Mirror.
Головна увага зосереджена на порівняльному аналізі словосполучень з лексемою HEALTH,
представлених у британських суспільно-політичній пресі й таблоїдах. Для дослідження лексеми
HEALTH в обох газетах створено корпуси текстів, які проаналізовано за допомогою комп’ютерної
програми Sketch Engine. Виокремлені мовні засоби відображають спільні та відмінні аспекти
концепту HEALTH, представленого у двох діаметрально протилежних газетах.
Ключові слова: HEALTH, словосполучення, корпусний аналіз, медіа, The Guardian, The Mirror.

Introduction
Corpus research enables language pecu
liarities analysis through using computer technologies.
Our research is aimed at studying the corpus of media
texts containing HEALTH collocations.
The aim of the research is to determine specific
linguistic features of the lemma HEALTH in British
broadsheets and tabloids. Considering the aim of the
study, the following tasks have been set forward:
1) to create corpora of newspaper articles
containing language units of the lemma HEALTH
in broadsheets and tabloids;
2) to determine peculiarities of the collocations
containing the lemma HEALTH in British broadsheets
and tabloids;
3) to compare two corpora analyzing the colloca
tions containing the lemma HEALTH in British
broadsheets and tabloids and determining their
similarities and peculiarities.
14

ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

The object of the study is newspaper discourse
containing the lemma HEALTH.
The subject of the study is the collocations with
the lemma HEALTH in the newspaper discourse.
Theoretical background
Media discourse is defined as interactions through
a spoken or written broadcast platform, the discourse
being oriented to a non-present viewer, listener or
reader. Media discourse is understood as a pubic
form of interaction being manufactured and onrecord. The language of newspapers was studied
by Rhea analyzing word order, the role of newspaper
audiences and the influence of lexical and syntactic
choice on creating and manipulating the meaning [13,
312–331]. Modern mass media pay great attention
to health issues having an impact on the reader’s
health care interests. Researchers all over the world
are interested in media influence on individual
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and public health, the purpose of these effects and
consequences of this influence.
Corpus linguistics is the study of linguistic
phenomena based on large collections of texts read
by machines; they are called corpora [10, 217–232].
The methods used in corpus linguistics came into
use in the 1960s whereas the term itself appeared
in the 1980s [11, 149–172]. The focus of corpus
linguistics is a group of methods or procedures
aimed at studying languages. On the other hand,
corpus linguistics is seen as an independent theory.
Sandra Kübler and Heike Zinsmeister comment
in their book “Corpus Linguistics and Linguistically
Annotated Corpora” applied [7, 248–260] that
“the answer to the question whether corpus
linguistics is a theory or a tool is simply that it can
be both. It depends on how corpus linguistics is.”
Corpus linguistics has considerably developed due
to the possibility to process languages with the help
of computers. Thus data can be obtained quickly
and easily, being the format good for the analysis.
However, corpus linguistics is not to get the data,
but to analyze them [3, 143–145]. The major schools
of Corpus Linguistics are in Lancaster, Birmingham,
Nottingham, and Arizona. Different approaches
considered [9, 1], corpus linguistics is dealing with
some set of machine-readable texts which is deemed
an appropriate basis on which to study a specific set
of research questions.
Studying collocations began in the 1950s.
According to Firthian, collocations are empirical
statements connected with the predictability of word
combinations, they measure the “mutual expectancy”
possible between words and their statistical influence
on their surroundings [5, 757–759]. On the other hand,
the term “collocations” can be used in phraseology
for lexically determined word combinations [14, 103].
The phraseological notion of collocations and the
general empirical notion have got some similarities
as well as some substantial differences.
Moreover, the term “collocations” functions
in computational linguistics where it is defined as any
lexicalized word combination having special syntactic
and semantic qualities, which is given specific
treatment in some natural language processing
system [4, 139]. Popular textbooks [8, 184] define
collocations in terms of non-compositionality, nonmodifiability and non-substitutability.
Methods
The material of the research is the corpora
of newspaper articles from the The Guardian
broadsheet and the The Mirror tabloid containing
collocations with the lemma HEALTH. The analysis
comprises four stages.
First, the two corpora are created. Second,
modifiers and verbs used with the lemma
HEALTH are established in each corpus. Third,
comparative analysis of the data from two corpora
ISSN 2311-2425 (Print)
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is done. The last stage is interpreting the results
of the comparative analysis. While analyzing
the lemma HEALTH in the media discourse,
a complex of research methods is used, discourse
critical analysis [1, 275–278]. It is a qualitative
analytical approach used for describing,
interpreting, and explaining the ways in which
discourse can construct and maintain social
inequalities. In this research discourse critical
analysis is used to study the lemma HEALTH
in British broadsheets and tabloids.
The next method is corpus analysis [6, 249]. It can
be used to analyze corpora of the newspaper articles
taken from The Guardian and The Mirror focusing
on the collocations with HEALTH.
The next method used is contextual-interpretative
analysis. This method is involved to define the context
the lemma HEALTH is used in and to interpret
the influence of modifiers and verbs on the lemma
HEALTH [2, 119]. This method helps to explain what
influence the lemma HEALTH has on the reader
of both newspapers.
So this research involves a set of methods to study
the lemma HEALTH presented in both newspapers
and to do comparative research establishing
the peculiarities of the lemma studied.
Results and Discussion
At the beginning of the research two corpora
were created with the help of Sketch Engine program.
The corpora present the data received from
the newspaper articles taken from the broadsheet
The Guardian and the tabloid The Mirror. The focus
of attention is the collocations with the lemma
HEALTH found in the newspapers mentioned.
The data given by the Sketch Engine present
various information, showing similarities and
differences between these certain collocations found
in newspaper discourse. The following n-grams
demonstrate colocations in both newspapers.

Figure 1. The n-gram of collocations
with HEALTH in The Guardian
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Figure 2. The n-gram of collocations
with HEALTH in The Mirror

There are four groups of the collocations:
  nouns modified by HEALTH, for example
health service;
  modifiers of HEALTH, for example good health;
  verbs with HEALTH as subject, for example
health is;
  verbs with HEALTH as object, for example
improve health.
It should be mentioned that both n-grams show
a great variety of lemmas in each sector, the number
of them being different anyway. The Guardian n-gram
shows that the largest sector is represented by the nouns
modified by HEALTH collocations. The second biggest
segment of the pie-chart is presented by the modifiers
of HEALTH. Next in number is the sector with verbs
used with HEALTH as a subject. The smallest one
comprises verbs with HEALTH as an object.
The Mirror n-gram shows that the biggest sector
is modifiers with HEALTH. Then go nouns modified
by HEALTH. Position number three is verbs with
HEALTH as an object and the smallest sector is verbs
with HEALTH as a subject.
The comparison of both n-grams demonstrates
that the number of collocations in each specific

groups in both newspapers is almost the same. There
are 42 nouns modified by HEALTH in The Guardian
and in The Mirror, modifiers of HEALTH — 14 and
15 respectively, verbs with HEALTH as subject —
5 in each newspaper, while verbs with HEALTH
as object — 5 in The Guardian and 10 in The Mirror.
Whereas, each newspaper discourse has its own
amount of certain collocation components used
with the lemma HEALTH, in this way revealing
their different approaches to problems concerning
HEALTH in the society.
The next stage of the research is connected
with analyzing the verbs and modifiers used with
the lemma HEALTH. M. Stubbs distinguishes three
categories of discourse prosody: positive, negative, and
neutral, underlying that “there are always semantic
relations between node and collocates, and among
the collocates themselves [12, 225]. The interpretation
of the results obtained has proved that images created
in both newspapers concerning health are either
positive or negative. Thus, the verbs and modifiers
have been divided into positive and negative ones.
The positive or negative semantic prosody has been
based on the definitions of these particular verbs
or modifiers. It should be mentioned that these
positive and negative collocation components make
the collocations with the lemma HEALTH positive
and negative correspondingly.
The table given below demonstrates the number
of positive and negative verbs and modifiers used
with HEALTH in The Guardian.
All of things we want to do to protect us against
climate change will improve our health, whether
it’s active transport — walking, cycling — eating
healthier sustainable local diets or cutting air
pollution (The Guardian).
Positive verb improve used with the lemma
HEALTH in this sentence shows the society’s concern
being into healthy way of living, which is reflected
in the newspaper discourse.
Table 1

Positive / negative collocates with HEALTH in The Guardian
The Guardian

Positive verbs

Positive modifiers

Negative verbs

Negative modifiers

have — 6

service — 112

deteriorate — 5

problem — 39

improve — 5

secretary — 79

affect — 4

condition — 23

be — 5

minister — 43

underlie — 2

issue — 23

protect — 5

public — 33

inequality — 7

put — 4

professional — 32

ill — 4

mean — 3

team — 11

poor — 3

own — 3

physical — 7
good — 4
UK — 1
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Six small changes you can make right now to improve
your health and wellbeing (The Mirror).
Positive verb improve used with the lemma
HEALTH in this tabloid shows the media are
concerned about the society, trying to prove that even
small changes in people’s lives can lead to general
progress and real wellbeing. The newspaper hints
at the fact that changing your life is quite easy, which
is supportive as well.
If comparing these two sentences with
the positive verb improve used with the lemma
HEALTH, taken from two different newspapers, we
can see that The Guardian does not only mention
that improving health is important; but also
shows the way how to achieve the aim. The Mirror
expresses the same idea, suggesting rather easy
ways to be fitter.
The negative verb deteriorate used with the lemma
HEALTH, uncovers worries about people’s health.
Sources have also confirmed Yang’s health has
deteriorated over the past month (The Guardian).
Negative verb deteriorate used with the lemma
HEALTH turns the news presented into the negative
one. It shows the newspaper concern about what is
going on.
Negative verb deteriorate used with the lemma
HEALTH makes the negative connotation possible
in the following example.
The eighties’ icon’s health has been deteriorating
since 2009 when he injured a vertebrae in his upper
neck while performing (The Mirror).
In this sentence pessimism and sadness
are conveyed as well. The Mirror, as different
from The Guardian, except for expressing their
concern, immediately shows the reason of this
deterioration giving as much information as possible,
feeling freer in presenting the news.
The number of positive and negatives verbs
and modifiers with HEALTH in The Mirror is given
below.

For example, when positive modifier professional
is used with the lemma HEALTH, the picture
of security and protection is established. However,
when negative problem is used with the lemma
HEALTH, the picture of nervousness and scaredness
is constructed.
Comparing positive and negative verbs in both
newspapers helps us see the differences as well
as similarities. Thus, both newspapers use the verbs
improve and protect in collocations with the lemma
HEALTH, which shows that both newspapers care
about the reader, writing about how to improve their
health and how they can protect themselves from any
harm. On the other hand, the verbs used in The Mirror
have stronger positive connotation than the verbs
offered by The Guardian, thus aiming at boosting,
promoting and supporting the reader. Besides,
it should be mentioned that the set of the verbs
chosen by each newspaper is determined by the fact
that The Guardian is a broadsheet whereas The Mirror
is a tabloid, both newspapers having their own style
of communicating with the reader.
Ban entire pesticide class to protect children’s health,
experts say (The Guardian).
The verb protect in the collocation with the lemma
HEALTH implies that the experts are attracting
attention to children, their health in particular.
They hope to make the society be concerned about
children’s lives and their future.
Cranberries are new weapon in battle to boost
health of your brain, gut, heart and immune system
(The Mirror).
The verb boost in the collocation with the lemma
HEALTH used in The Mirror implies emotional
involvement, meaning encouragement, positive
attitude, real care and sincere excitement.
Such study is meant to promote health and science,
not the opposite, by ‘training’ unqualified people
in subjects that could easily lead to endangering
a vulnerable public (Тhe Mirror).
Table 2

Positive / negative collocates with HEALTH in The Mirror
The Mirror

Positive verbs

Positive modifiers

Negative verbs
affect — 2

Negative modifiers

improve — 31

professional — 53

problem — 43

protect — 12

physical — 41

condition — 26

support — 4

expert — 32

concern — 21

promote — 3

benefit — 22

issue — 14

boost — 1
benefit — 1
maintain — 1
find — 1
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The verb promote in the collocation with the lemma
HEALTH used in The Mirror shows that the society
truly cares about all people, implying that everybody
matters. People are not the only ones who need
promotion, health needs promotion as well. This
collocation adds excitement to the message as well
as motivation.
As for the negative verbs, one verb common for both
newspapers was identified. This is the verb affect, which
means that the newspapers in spite of the differences
in communication style show the reader what can
harmfully influence their lives. This verb is the only one
used in The Mirror whereas The Guardian frequently
uses two more verbs, such as underlie and deteriorate,
which means that the register of communication is
more serious and the reader is offered more serious
information, can be even made worried and scared.
How does it affect your health? (The Mirror).
The three housing problems that most affect your
health (The Guardian).
The verb affect in the collocations with the lemma
HEALTH in both newspapers implies genuine
concern and worry, meaning to demonstrate that
society is filled with fear, anxious and is even terrified.
The purpose of the media is to attract attention to the
problem that is real.
The next stage of the study is comparing
the collocation components used with the lemma
HEALTH in both newspapers. In each group there
are verbs and modifiers that are used in The Guardian
as well as in The Mirror. Both newspapers communicate
with their readers using such nouns in collocations
as problem, issue, professional, condition, service, visitor,
accentuating what the reader is really concerned about,
either the reader reading a broadsheet, or a tabloid.
Besides, the number of the nouns used in the collocations
with the lemma HEALTH (1,910) in The Mirror is bigger
than the one in The Guardian (1,855).
Noun modified by HEALTH:
A health visitor is a qualified nurse or midwife, who
has undergone further training (The Mirror).
The health visitor arranged for her to get
the appropriate help (The Guardian).
When the noun in these examples is modified
by HEALTH, the collocation implies hope and
optimism, showing that the way out the society needs
is absolutely possible.
HEALTH as object:
A switch to ecological farming will benefit health
and environment (The Guardian).
Miriam Stoppard: Teenage exercise can benefit your
health later in your life (The Mirror).
The verb benefit + HEALTH as an object show
the excitement about the possibility to have a better
future, the media revealing encouragement and hope
as for good chances the society might have.
18

ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

HEALTH as a subject:
Our health is all we have (The Guardian).
Physical health is high on agenda - but you might be
neglecting one obvious part (The Mirror).
The lemma HEALTH used as a subject with
the verb is accentuates the importance of health
for the society, its primary position in the modern
world.
Modifiers of HEALTH:
Detained British-Australian academic Dr Kylie
Moore-Gilbert is in good health and has access
to food (The Guardian).
Link between cycling and good health has been clear
for years (The Mirror).
The lemma HEALTH used with the modifier good
in both newspapers demonstrates that the society is
truly concerned about health, wishing it to be always
good only.
As for the verbs with the lemma HEALTH
as an object, the ones in common are protect, affect
and improve, which shows that the two newspapers,
though different, appeal to the reader in the same
way, showing what can affect them and, what is really
important. The other verbs used in The Mirror add
optimistic coloring whereas the ones in The Guardian
are of explanatory kind with no positive emotions.
It should be also mentioned that most
of the modifiers in the collocations with HEALTH are
the same in both newspapers, e.g. good, own, physical.
The modifiers mentioned help two different kinds
of newspapers touch the reader to have the greatest
impact.
Conclusions
The research revealed similarities and diffe
rences in using the collocations with HEALTH
in The Guardian and The Mirror newspapers.
The four groups of collocations (nouns modified by
HEALTH, modifiers of HEALTH, verbs with HEALTH
as subject and verbs with HEALTH as object) are
represented by different amounts of collocations
in each newspaper, either same (improve, protect,
own, good) or different (underlie, deteriorate —
The Guardian), (benefit, boost, promote — The Mirror).
The verbs and modifiers used with the lemma
HEALTH can be positive (protect, expert, benefit) and
negative (problem poor, issue).
In The Guardian there are more positive modifiers
than positive verbs, more negative modifiers than
negative verbs. In The Mirror there are more positive
verbs than positive modifiers, but more negative
modifiers than negative verbs.
There are positive verbs that are used
in collocations by both newspapers (improve and
protect) and negative verbs (affect) whereas some
verbs are characteristic only of The Guardian (positive:
put, have, mean; negative: underline, deteriorate) or
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The Mirror (positive: boost, benefit, promote; no special
negative verb found).
Thus, the collocations with the lemma HEALTH
used in The Guardian describe situations or facts,
no imperative connotation is expressed. On the other
hand, the collocations with the lemma HEALTH used
in The Mirror are not only descriptive, but imperative,

too, encouraging the reader to do something or
warning the reader not to.
The further research will be aimed
at investigating the most frequently used colocations
with HEALTH considering their implications and
analyzing the differences and similarities conveyed
in broadsheets and tabloids.
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The article is devoted to semiotic specificity of the Internet memes in English political discourse. The aim
of the work is to figure out the core semiotic peculiarities of the Internet memes in semiotic field. The article
highlights the role of Internet memes in political discourse classifying them according to their textuality;
thus, revealing the value of signs in memes’ formation, and specifying types and peculiarities of signs
in Internet memes in political discourse. The research unitizes the units based on the presidential election
in the USA 2020. The intention of memes’ creation depends on the verbalization circumstances — in 2020
this factor is determined by the pandemic. So, this selection of Internet memes targets at politicians’ abilities
and disabilities to override the chaos.
Key words: semiotics, sign, political discourse, political meme, presidential election, context.
Заботнова М. В.
Семіотика мемів в англомовному політичному дискурсі
Стаття присвячена семіотичним особливостям інтернет-мемів в англомовному політичному
дискурсі. Метою дослідження є визначення ключових семіотичних аспектів англомовних мемів
зазначеної тематичної групи. Для досягнення мети було запропоновано класифікацію інтернетмемів, беручи за основу рівень їх контекстуальності, висвітлено способи імплементації
інтернет-мемів у політичному дискурсі, визначено роль семіотики у формуванні англомовних
мемів. Матеріалом для роботи слугували інтернет-меми, присвячені президентським виборам
у Сполучених Штатах Америки у 2020 році.
Ключові слова: семіотика, знак, політичний дискурс, політичні меми, президентські вибори,
контекст.

Introduction
Internet memes occupy a vital position
in the modern world of human interaction, and
political discourse is not an exception. English news
agencies which are represented in social networks
appeal to political information through memes, thus
the range of the Internet users involved in their sharing
is wider. Mostly, Internet memes are used to verbalize
the process of interaction and to make it viral.
The first meme connected with politics appeared
in 2000 during the presidential debate when
the 43d President of the United States of America
mispronounced the word “Internet” turning it into
“Internets” (Picture 1), George W. Bush repeated
his mistake four years later during the debate with
John Kerry [10]. This situation caused the precedent
of humorous memes connected with politicians,
and such memes were the first, but far not the last.
Although the structure of a meme consists of five
components: the image (photo, drawing, etc.),
inscription, video-fragment, and moving as well
as stable elements. Memes may have any combination
20
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or all five components at a time, more often it is
possible to see memes presented as a combination
of picture and inscription.

Picture 1. “Internets” [12]

Numerous researchers work with Internet
memes: Dawkins R. [8] was the first to define memes
as an independent unit, Davison P. [7] focused
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on memes’ visual effects, and Kulkarni A. [11]
analyzed different peculiarities of political memes.
Research of semiotic peculiarities of English Internet
memes in political discourse requires an exhaustive
selection of items that became core means of political
news presentation and need interpretation of memes’
signs for correct understanding.
The work aims at figuring out the core semiotic
peculiarities of Internet memes in English political
discourse. With the help of content analysis of the
selected memes we define their types, explore
the core signs and their textual specificity for English
political memes of the 2020 American election
campaign.
Our selection is based on official Internet sites
and Instagram pages of news agencies such as BBC
News, CNN, MSNBC, NBC News, The Times,
and Washington Post. All memes correlate with
the presidential election in the United States
of America 2020 between the 45th President of the
United States of America Donald Trump and the 46th
President of the United States of America Joe Biden.
Theoretical background
Semiotics was defined by Ferdinand de Saussure,
as the study of “the life of signs within society” [16]
which leads contemporary researchers to discourse,
as it comprises different types of signs, expressed
both by linguistic and non-linguistic means. Internet
memes can entertain, inspire, and inform at the same
time.
Cambridge Dictionary proposes to define memes
as “an idea, image, video, etc. that is spread very
quickly on the internet” [4]. The concept “meme”
was firstly coined in 1976 by British Dr. R. Dawkins,
who compared memes with genes that can replicate
“as genes propagate themselves in the gene pool
by leaping from body to body via sperms or eggs,
so memes propagate themselves in the meme pool
by leaping from brain to brain via a process which,
in the broad sense, can be called imitation” [8, p. 192].
Bradly E. Wiggins compared memes with artifacts
which are a part of digital culture [23, p. 6]. In 2012,
Shifman L. proposed to define memes as “units
of popular culture, imitated, and transformed
by individual Internet users, creating a shared cultural
experience in the process” [17, p. 367]. P. Davison
pointed out that an Internet meme is “a piece
of culture, typically a joke, which gains influence
through online transmission” [7, p. 122]. The scholar
highlights three possible aspects of memes realization,
such as manifestation (meme’s observable and
external phenomena), behavior (action presented
in the meme), and ideal (the concept or idea reflected
by the meme).
Besides, L. Shifman determined three dimensions
that can be distinguished from the Internet memes
being cultural items — content, form, and stance.
Content is reflected by both the ideas and ideologies
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presented in the text of the meme, form is reflected
with the physical form of the meme’s message,
and stance is presented by definite information
conveyed by the meme [17, p. 367]. “A meme can
have a rational or an emotional focus, which is why
the notion of emotionality versus rationality was
considered as an important dimension predicting
meme virality” [9, p. 4]. Moreover, in the same work,
E. M. Gonzales describes the research of likelihood
based on the quantitative analysis of political memes.
At the same time, he proposes to divide humorous
memes based on the linguistic memes of their
implementation: derision, irony, and parody [9, p. 11–
12]. Memes became an integral part of information
presentation by news agencies throughout the
Internet. They ease the process of communication
being accepted and used by a huge number of users,
moreover, they may attract more attention to political
parties and their campaigns.
In political discourse, it is possible to figure out
the following genres: government deliberations,
parliamentary debates, party programs, and speeches
by politicians [19, p. 212]. In “Political Discourse and
Ideology”, the Dutch scholar Teun van Dijk pointed
out that not every piece of politicians’ interaction
can be covered with the term political discourse,
thus “informal conversation of a politician with
her friends does not count as a political discourse:
the discourse must be produced by the speaker
in her/his professional role of a politician and
an institutional setting. In a more action-oriented
way, we may also say that discourse is political when
it accomplishes a political act in a political institution,
such as governing, legislation, electoral campaigning,
and so on” [19, p. 212]. In our work, we consider that
political Internet memes represent situations that
involve all political spheres starting from news articles
on social networks and up to political speeches,
debates, and campaigns.
It is essential, that all the memes are produced
not by the politicians themselves, but by the Internet
users, IT managers of political campaigns as well as by
the news agencies which inform the audience about
the political issues.
Political Internet memes realize a wide range
of politics-related components. A. Kulkarni in her
work “Internet Memes and Political Discourse”
[11, p. 14] mentions such memes’ generators as paid
bloggers, microbloggers, and commenters who can
be hired to process the political Internet memes
formation.
We divide Internet memes into two major types:
textual and non-textual. Textual Internet memes
are those which have printed or written phrases
as well as word-combination of different length and
information capacity; non-textual are the memes that
consist of pictures or photos without any printed or
written phrase or word-combination. Each of these
groups can be divided into the following subgroups:
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1) textual:
— original Internet memes (Picture 2) consist
of an unmanipulated photo and a short verbal
message. They have a written or printed passage,
which was in the original image, not added by meme’s
generator. In the given example, these printed
passages are “Biden” and “Harris” which have not
been purposefully manipulated.

of abstracts from a politician’s speeches as well
as from political informative articles from magazines
or newspapers; nevertheless, such political Internet
memes can be compared to quotes due to their
similarity in presentation. The monochromatic
background of such memes goes without any picture,
photo, or visual effect;

Picture 2. Original Internet meme [3]

Picture 4. Integral Internet meme [20]

— symbiotic Internet memes (Picture 3) are the
Internet memes that combine the photo with inserted
text, incorporated passage, or word-combination.
In most cases, such passage is a quote from the
politician’s speech or a big informative article
presented in the magazine or newspaper;

Picture 5. Fused Internet meme [14]

Picture 3. Symbolic Internet meme [5]

— integral Internet memes (Picture 4) consist
of man-made drawing which has contextually
creolized text; integral memes look like cartoon or
comics due to the similarity in their form and way
of implementation;
— fused Internet memes (Picture 5) consist of the
combination of two or more pictures, photos, and
images with a text. Mostly, they are represented
by a politician’s photo, and visual effects which help
to add emotional marking to the meme, and short
written or printed passage which highlights the main
purpose of political meme;
— phrasal Internet memes (Picture 6) consist
of the text only. They are represented with the help
22
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Picture 6. Phrasal Internet meme [22]

2) non-textual:
— original Internet memes (Picture 7) consist
of unmanipulated photos only. Mostly, those are the
pictures that become memes due to their frequent
appearance in social networks;
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Picture 7. Origanal Internet meme [15]

— fused Internet memes (Picture 8) consist of the
combination of two or more original pictures. They
are bright and serve to demonstrate all the important
issues in one unit, which is achieved with the help
of numerous visual effects, pictures, and photos mixed
in different ways;

Methods
To determine the role of memes in political
discourse we used critical discourse analysis. Critical
Discourse Analysis discusses the form as well
as the content of the means of communication,
in this piece of research political Internet memes
and the social practices that form them [13, p. 2362].
Thus, it is essential to figure out intentional lexical and
pragmatical aspects of memes. The work proposes
content-analysis and semiotic analysis to figure out
the main semiotic features of the English Internet
memes in political discourse. In some cases, a system
of semiotic signs provides overt evidence on crucial
aspects of the logical form of sentences, ones that are
only inferred indirectly in spoken language.
Meme on the Picture 10 was posted on the 29th
of November 2020 and was devoted to the lockdown
in the UK that could become the end of the British
pubs and restaurants. Due to the Urban Dictionary,
the saying Bring out your dead is “an exclamation used
during the time of the Black Plague in order to let
people know that the cart for dead bodies was passing
by. Anyone who had a friend or housemate that
had recently died of the plague would literally
“bring out their dead” and throw the person on top
of the pile” [21]. Thus, the main signs of the meme
are the cart, design, and quote. The quote intends
to compare the seriousness of the results of two major
pandemics — the Black Plague and Covid‑19.

Picture 8. Fused Internet meme [14]

— pictorial Internet memes (Picture 9) consist
of man-made graphical images or manipulated
pictures. Such memes are implemented as a drawing
or sketch that may have much in common with
comics.
Picture 10. Bring out Your Dead [20]

Picture 9. Pictorial Internet meme [6]
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Moreover, to systematize the received results
we use quantitative analysis. To identify semiotic
peculiarities of the Internet memes in political
discourse and figure out their most frequently used
types; 366 memes were under study, dated between
the 17th of November up to the 23rd of January 2021.
Out of all 366 items, BBC News is represented
by 37 political memes, CNN — by 70 political memes,
MSNBC — by 41 political memes, NBC News —
by 40 political memes, The Times — by 34 political
memes, and Washington Post — by 144 political
memes. The table below shows the correlation
between their source and type quantity in each media.
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Textual

Nontextual

BBC
News

CNN

MSNBC

NBC

The Times

Washington
Post

Total
number

Original

6

0

0

2

0

0

8

Symbiotic

21

49

10

12

0

13

105

Integral

0

1

1

2

23

2

29

Fused

8

10

10

6

0

17

51

Phrasal

2

7

12

6

0

112

139

Original

0

3

3

9

0

0

15

Fused

0

0

5

2

8

0

15

Pictorial

0

0

0

1

3

0

4

37

70

41

40

34

144

366

Total number

Figure 1. Frequency of memes usage based on their types

As we can see, Figure 1 shows that NBC
Newsagency is the only media source that uses all
types of political Internet memes, while The Times
uses the least quantity of memes types — only 3 (one
textual integral, and two non-textual). Washington
Post and BBS News use only textual memes. At the
same time, Washington Post prefers phrasal Internet
memes, they are the most frequent (112 times). CNN
and MSNBC mostly post, textual memes, but can use
non-textual original ones.
Among all the selected media resources,
Washington Post verbalizes their political news using
the Internet memes (144) more frequently. The second
place is occupied by CNN (70 memes) and their
quantity is twice lower than Washington Post’s within
the same period. The third place is shared by NBC
and MSNBC having an almost identical number
of memes (40 and 41). And, finally, fourth place is
occupied by BBC News and The Times with 37 and
34 memes. Comparing Washington Post (144) and
The Times (34) it is noticed that within analyzed 66
days Washington Post uses political memes at least
two times per day while The Times uses one meme
per two or three days.

Results and discussions
The application of our methodology allows
us to reveal certain phenomena in memes’ semiotics
and to interpret different signs in our material.
The research follows the proposed classification and
shows the connection between political Internet
memes and semiotic peculiarities which they may
have, implied or inferred.
If we start with original textual memes, we need
to consider two contrasting political memes from
Picture 11 and see how the application of different
signs and verbal means fulfill the intentions and lead
to similar interpretations.
Original Internet memes. Both pictures have
the same signs: mood, design, pandemic, and passage.
Representing different situations posted memes share
the same mood. Picture 11A shows a cap with a saying:
“Make America Normal Again” that correlates
with Trump’s electoral campaign “Make America
Great Again”. Mask on this Internet meme appeals
to the pandemic of 2020 — Covid-19. The saying
on the mask “God Bless” has religious context and
the desire for national prosperity. The core aspect
of Picture 11B is the saying: “Black Voters Matter”

Picture 11A. Original lexical meme [3]

Picture 11B. Original lexical meme [3]
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paraphrases the slogan “Black Lives Matter” —
it demonstrates the situation with George Floyd and
protests which happen worldwide.
Symbiotic Internet memes, mostly, have common
signs due to the peculiarities of their formation.
Picture 12A demonstrates the verbalization
of political gender equality. Vice President-elect
Kamala Harris is the first dark-skinned, AsianAmerican woman who occupies such a high
position in politics. White-and-black colors support
the contrast and highlight the connection between
the idea and the speaker. The flag of the United
States of America demonstrates national values and
national rights, especially taking into consideration
that the new US political faces, involved in the world
of politics by the 46th President of the United States
of America, for the first time in history present
the biggest diversity of gender, race, nationality, etc.
Picture 12B, with the 44th President of the United
States of America Barack Obama, the 1st dark skin
President of the country, is also a symbiotic textual
meme, representing the same idea through reverse
means, yet the same signs: color, design, quote.
The racial inference is still interpreted through
these means, even if the idea in the quote is lexically
unrelated to human rights. Both pictures present
smiling postures which help to attract attention to the
positive lexical quotes which follow the presented
political Internet meme.

Integral textual political memes can also be
contrasted in their sign and text contexts.
Presidential election 2020. Key signs of the memes
are design, mood, and passage. Picture 13A depicts
the Office in the White House and the 45th President
of the United States of America. The quantity
of lockers on the door shows the absence of desire
to leave the position, the saw named “Biden”
depicts Trump’s successor. Picture 13B demonstrates
the heads of the government of the Russian Federation
Vladimir Putin and of the People’s Republic of China
Xi Jinping who celebrate the conflict in the US politics
that provokes the waves of strikes all over the country
that is illustrated with the headline of the newspaper
“America Divided”.

Picture 13A. Integral lexical meme [20]

Picture 12A. Symbiotic lexical meme [5]

Picture 13B. Integral lexical meme [20]

Picture 12B. Symbiotic lexical meme [5]
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Fused Internet memes can have similarities
in design that are determined by key elements of their
implementation.
Fused Internet memes show us two politicians with
blue background that is the color of the Democratic
Party which they represent. This group of memes
has common signs: color and design. Presentation
of information varies; thus, the sign of the passage
of Picture 14B is a quote. Moreover, Picture 14B has
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a visual effect that is similar to falling leaves and
can be interpreted as “the wind of changes”. While
picture 14A depicts stars in the background that may
symbolize the flag of America. Both pictures include
printed passages — on Picture 14A there are keywords
while Picture 14B has a quote from the presented
politician’s speech.

Post. Symbiotic textual memes (105) occupy the second
place while fused as well as integral Internet memes
did not reach half of the symbiotic units (51 and 29).
The least spread are original textual memes — only
8 units, where 6 of them were posted by the Times.
The first type of non-textual Internet memes is
original without lexical context.

Picture 14A. Fused Internet meme [14]

Picture 15A. Phrasal Internet meme [21]

Picture 14B. Fused Internet meme [14]

Picture 15В. Phrasal Internet meme [21]

Phrasal Internet memes are almost identical
in structure and design, possible differences are
the color of letters, background, and fonts.
Phrasal Internet memes are the least informative
from the side of semiotics due to the small number
of signs to be interpreted. Thus, the signs of both
presented memes are colors and design, the Picture 15B
has one more sign — quote. The proposed units
(Pictures 15A and 15B) have the unity of white-andblack that is a neutral and widely spread combination
of colors to present short abstracts from the political
speeches or the articles. Picture 15A demonstrates
a short statement with core information concerning
the current situation whose main intention is
to inform the audience, while Picture 15B provides
the abstract from the speech of Representative Liz
Cheney.
Textual Internet memes have a broad variety
of verbalization using numerous semiotic signs such
as mood, design, pandemic, passage, and color.
The most widespread textual memes are phrasal due
to their huge quantity being posted by Washington

They are presented with photos that become
memes only because of being involved in the process
of Internet appearance to highlight political news.
Both pictures represent the same idea, furthermore,
they share the same signs: speech, relationship,
and election. Picture 16A, as well, has signs of the
pandemic. It promotes the will to follow the worldwide
requirements because the future first lady Jill Biden
wears medical gloves as well as a mask to protect
herself and the surrounding from coronavirus and,
at the same time, to show solidarity with the nation
in such a tough time. Proposed pictures of this group
demonstrate the personalized relations between
the candidates and their wives; the distance between
the couples — on the Picture 16A it is shorter than
on Picture 16B that is the bright demonstration
of intimacy as well as the appeal to the warmth that
may influence the future political situation due to the
harmony in personal life.
Fused without textual components are always
manipulated pictures and the range of their signs is
wide and diverse.
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Picture 16A. Original Internet meme [14]

Picture 16B. Original Internet meme [14]

Picture 17A. Fused Internet meme [15]

Picture 17B. Fused Internet meme [15]

Picture 18A. Pictorial Internet meme [6]

Picture 18B. Pictorial Internet meme [6]

The inherent signs of both memes are design
and mood, the mood itself varies in the presented
memes — Picture 17A represents the mood of the
pandemic, and Picture 17B verbalizes the mood of war.
Both pictures present candidates for the Presidential
tenure — 45th President of the nited States of America
Donald Trump and the 46th President of the United
States of America Joe Biden. While Picture 17A
stresses the international pandemic of coronavirus
and the negative role of political disputes which do
not help to solve the problem, Picture 17B stresses
the war not just between the politicians, but also
between the countries that include Afghanistan,
Libya, Yemen, etc.

Pictorial Internet memes do not have any textual
support.
These memes have identical signs: design, colors,
pandemic, and freedom. Both presented units
have correlations with the Statue of Liberty and
the 45th President of the United States of America
Donald Trump. These Internet memes appeal
to violation of rights especially those connected
with human rights and freedoms by the head
of the government because the Statue of Liberty
being a present by France to determine friendship
between the countries gained another meaning —
Independence of the country as well as the abolition
of slavery. What is more, Picture 18B demonstrates
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the negative development of the situation connected
with the pandemic that is verbalized with the help
of medical mask; due to the World Health
Organization, the United States of America occupies
the first place due to the high quantity of cases
(on the 10th of February 2021 this number is 28, 825,
174 cases).
Throughout the wide range of signs verbalized
in the proposed memes the most frequent are design
(7), color (4), pandemic (4), quote (3), and mood
(3). All the signs reflect the reality of nowadays
surrounding both political and social. Signs such
as design and quotes are more frequently used
in textual Internet memes while the mood is common
in non-textual ones. Color and pandemic are met
in both types — textual and non-textual. Figure 2
demonstrates the quantity of the Internet memes’
usage by their type. That is required to realize
the frequency of semiotic signs verbalization which
are represented through political Internet memes.
Textual
phrasal
5%

Non-textual fused
0%

Textual
original
16%
Non-textual
pictorial
0%

Textual
fused
22%

Non-textual
original
0%

Textual
integral
0%

Textual symbiotic
57%

Figure 2. Percentage of political Internet memes

Figure 2 shows that phrasal Internet memes are
the most frequently used, which happens due to the
high quantity of such units shared by the analyzed
Washington Post. The second place is occupied
by the symbiotic political memes. The gap between
these two groups and the others is huge:
— textual symbiotic — 57%;
— textual fused — 22%;
— textual original — 16%;
— textual phrasal — 5%.
Non-textual Internet memes approached 0% due
to the low frequency of their usage (only 34 units
from 366).
Conclusions
So, semiotic peculiarities of political Internet
memes have a great impact on the understandability
formation. Political Internet memes which are
implemented throughout news agencies presented
in Instagram (BBC News, CNN, MSNBC, NBC
News, The Times, and Washington Post) have
a wide range of semiotic features among which it is
possible to enlist: appeal to the national priority,
appeal to the pandemic situation concerning
Covid-19, expression of individuality, presentation
of values, etc. Having distinguished eight types
of political Internet memes, it was figured out that
the most used units are textual memes, namely
textual symbiotic, fused, original, and phrasal.
Non-textual are not so widespread, thus it is
essential to define their role in political memes’
formation with this reason there is a need to carry
out an experiment which will help to distinguish
the pointed-out issue.
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The research is devoted to the study of protagonists’ gender roles created by Danielle Steel in her book about
five best friends. The corpus and discourse analyses have been applied to examine verbal characterization
of main characters. Appearance, traits of character, relationships with others, moral values as well
as communication styles have been studied.
Gender roles have been perceived mostly as prescribed stereotypical norms of social behavior. Gender roles
presented in literary works reflect social male and female portrayals but concurrently main characters’
gender portraits shape readers’ images and concepts about gender.
Danielle Steel assigns traditional gender roles to her characters sketching their vivid images from childhood
till later years. The female characters Izzie and Gabby correspond to traditional gender expectations about
girls but still Gabby turns out to have bossy nature that is reflected in her behavior and speech. Three
male protagonists, Andy, Billy and Sean, in general possessing quite traditional gender roles, are depicted
as completely different personalities with some deviation from gender expectations about men.
The main characters’ fathers in general represent an established social image of successful professionals,
family providers, most of them being loving and supporting fathers, while the protagonists’ mothers form
two contrastive groups of staying at home and working women. The portraits of two working mothers differ
greatly, depicting one woman as devoting all her time to work and ignoring her daughter’s needs, and the
other despite being busy at work still being able to take care of her son. Other three women are ideal pictures
of affectionate mothers and wives.
Key words: gender, gender roles, corpus linguistics, discourse analysis,“Friends Forever”.
Цапро Г. Ю., Чорна О. Г.
Гендерні ролі головних героїв в романі Даніели Стіл «Друзі назавжди»
Статтю присвячено вивченню гендерних ролей головних героїв Д. Стіл у романі «Друзі назавжди».
Корпусний і дискурсивний аналізи застосовано для дослідження вербальних портретів головних
героїв, а саме їхньої зовнішності, рис характеру, відносин з іншими героями, моральних цінностей
та комунікативних стилів. Гендерні ролі розглядаються як стереотипні норми соціальної
поведінки. Даніела Стіл створює героїв з традиційними гендерними ролями. Героїні Іззі та Габбі
відповідають традиційним гендерним уявленням про дівчат, але при цьому Іззі виявляє чоловічі
риси характеру щодо вирішення проблем. Чоловічі персонажі, Енді, Біллі та Шон, маючи різні
характери й представляючи в основному традиційні гендерні ролі в романі, іноді відхиляються
від очікуваних гендерних стереотипів. Гендерні ролі серед батьків головних героїв майже не
відрізняються. Bсі чоловіки зображені успішними професіоналами, що підтримують свої родини,
в той час як образи матерів є відмінні за соціальними ролями.
Ключові слова: гендер, гендерні ролі, корпусна лінгвістика, дискурсивний аналіз, «Друзі назавжди».

Introduction
The research concentrates on the literary
work by Danielle Fernandes Dominique SchueleinSteel (born August 14, 1947), an American writer, who
is world-known for her romance novels. The writer
proves to be the bestselling author alive and the fourth
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bestselling fiction author of all time, with over
800 million copies sold. She has written 179 books,
including over 146 novels [8].
Daniele Steel’s book “Friends Forever”, being
a bright example of a Chick Lit genre, gives readers
direct portrayals of all five main characters — two
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girls Izzie Wallace and Gabby Thomas and three
boys Billy Norton, Andy Weston and Sean O’Hara —
starting from their first meeting at the Atwood
School, when they were five, to their twenties
describing their appearances, traits of characters,
life ambitions and relationships within their group
of close friends as well as with other characters
in the novel.
Literary works create images of male and female
characters, describing how they interact in everyday
situations reflecting their social gender roles, on the
one hand, but on the other, shaping readers’ views
on gender concepts in society.
The aim of the study is to analyze how verbal
portraits of the main characters have been created
focusing on their social roles in the novel.
Theoretical background
Society shapes gender roles according to its
values and beliefs about individuals’ roles, which are
mostly based on their sex and society’s expectations
about differences between the sexes [3, 335]. Gender
stereotypes, in the first place, deal with different
types of men’s/women’s behavior and their selfpresentation in society [2, 192]. General beliefs
picture men as more active members of society and
women, on the contrary, being more passive:Men are
generally thought to be agentic — that is, competent,
assertive, independent, masterful, and achievement
oriented, while women are perceived as inferior
to men in agentic qualities [10, 2].
Gender roles have been under constant
considerable changes for over a century. These changes
have been happening with different pace and different
intensity touching upon various aspects of men and
women’s social life. Nowadays more men and women
are entering spheres which have been considered
to be prior to the other sex, thus, representatives
of both sexes may be frowned upon if they do not
correspond to an “appropriate” social gender image
but still women are less welcome to purely male fields
and women are more reproached for not fulfilling
their roles as mothers or wives.
The labour market experiences the stable growth
of working women nowadays but still women’s
position is different as they have to choose between
two totally opposite options: “work AND family” or
“work OR family” [15, 71–72]. Another problem that
women might face is that while choosing a career
they do not have the same range of job choices
as men because women may still feel uncomfortable
when they do not fit into gender expected work
positions [9, 15–16]. However, the fashion area
is mainly women’s prerogative. Fashion is meant
to underline social roles [1, 6]. Not only clothes
and footware but also hairstyle, jewelry, accessories
outline specific gender looks, which in a way
controls society’s perception of men’s/women’s ways
of dressing.
ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

Society binds not only women but men as well
within some specific social boundaries, restricting their
personal choices, self-manifestation, self-realization
and forcing them to correspond to established images
of masculinity and femininity. These images transfer
into stereotypic behavior, which in its turn is related
to the way how certain social gender models are
transmitted from one generation to another, how boys
and girls go through the process of socialization [5, 2]
and which gender roles their parents perform in the
family and society.
Social roles are mirrored in literary works
and readers weigh whether or not the created
characters coincide with their gender expectations.
Writers creating their protagonists make them alive
in a fiction world, the world that may completely or
partially reflect the real world. Both theoretical [6;
7] and empirical studies [13, 104] prove that literary
characters are constructs which emerge from synergy
of both: a literary text and readers’ competence and
experience. Wille van Peer writesCharacter, it can
hardly be denied, is what readers infer from words,
sentences, paragraphs and textual composition
depicting, describing or suggesting actions, thoughts,
utterances or feelings of a protagonist [14, 9].
Male and female fictional characters are created
by writers of both sexes. Writers’ own position
concerning different gender aspects may influence
how they depict their protagonists’ gender stereotypes
though female writers tend to ascribe more diverse
social roles to their female characters [4]. It is the reader
who decides how true to life the created images are or
whether they belong to the fictional world.
Methods
To study protagonists’ social roles in Danielle
Steel’s “Friends Forever” a set of methods has been
used. First, the contextual-interpretative analysis
is aimed at singling out text passages devoted
to the main characters’ description of appearance,
personal traits, social roles and relationships with
each other. The interpretation of these descriptions
forms the basis of protagonists’ verbal portraits.
Second, the further analysis of the obtained results
presupposes the use of comparative analysis, which
helps to contrast both male and female images and
to compare portrayals within the same gender group.
Third, a corpus-assisted analysis can demonstrate
“the role that lexical units and lexical relations play
in the organization … of discourse” [11, 12] and
contribute to interpretations of results [12], so Sketch
engine has been used as a corpus tool to carry out
linguistic queries about usage frequency of different
lexemes and collocations which build up main
characters’ portrayals in the novel.
Combining all methods enables to individualize
and differentiate main characters’ verbal portraits
as well as their social roles depicted in Danielle Steel’s
literary work.
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Results and Discussion
Danielle Steel’s narration is not clandestine
which might leave some room for suspense, on the
contrary, readers get to know the main characters
from the author through her explicit characterization
of them in all stages of their lives. Daniel Steel
presents a clear picture of social gender roles, most
of which are traditional. The only exception here is
Izzie’s mother, Katherine, who prefers her job career
to her child or staying in the family, the mother who is
always on business trips and does not see her teenage
daughter much especially when the girl misses her
and needs her:
Izzie thought all of the moms in the group were
nice, except sometimes her own, because she was so
busy, had so much work to do, and she came home
so tired from the office that she sometimes forgot
to give Izzie a hug (p. 19);
Izzie had been starved all her life for a mother’s love.
And now she was leaving.
For a job (p. 34).
But in some cases even Katherine worries about
her daughter’s psychological state so Katherine offers
Izzie to think about self-treatment — You’ve already
seen the sad side of life. Too much of it, at your age.
Now you need to go throw some good stuff in the other
side of the scale (p. 158) — and helps her daughter
financially to get away in order to recover over
the personal drama connected with losing her close
friends.
Another working mother is Andy’s, Helen Weston,
who works as a doctor and spends long hours in the
hospital. Still the author does not show that Andy
lacks love or care but shows a child who understands
the importance of his mother’s work:
“My mom delivers babies,” he explained. “Someone’s
having triplets. That’s why she couldn’t stay (p. 11).
Later on in his life, when he becomes a doctor,
Andy follows his mother’s profound professionalism,
attitude to patients and devotedness to work.
Mentioning other characters’ parents is essential
as the parents greatly contribute to the development
of their children’s characters being gender role models
for them, bringing children up according to generally
accepted gender social norms and in most cases
helping them to achieve their life ambitions.
For instance, Marilyn Norton is described
as a successful woman in terms of traditional gender
stereotypes, married to a prosperous man, having
a big house and bringing up two children, devoting
all her time to them but at the same time looking after
herself and being a gorgeous woman:
Every woman in the place thought he (Larry
Norton) was gorgeous and wanted to go out with
him. Marilyn was the lucky winner, and they were
married when she was twenty-four (p. 5);
They had bought a very handsome house in Pacific
Heights, and Marilyn had never worked again (p. 6);
she was looking great at thirty-three (p.16).
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Larry Norton is a representative of traditional
patriarchal views on the family and men’s success
in society. His elder son Billy meets these expectations
while the younger, Brian, is not as sportive as his father
would like him to be and Larry humiliates Brian every
time he speaks to him, and most time ignores him
altogether:
The big disappointment to Larry, his father, was
that Brian had no interest in anything athletic — he
didn’t even like to throw a ball (p.15);
If Brian wasn’t going to be an athlete, Larry had no
use for him, and barely spoke to the child (p. 15).
The Thomas family presents stereotypical beliefs
about girls, as their daughter looks like an ad for the
perfect little girl (p. 8); in the same way the Norton
family serves as an example of many traditional
families’ views upon the stereotypical image of boys.
The word frequency results obtained with the help
of Sketch Engine demonstrate how often the main
characters are mentioned under their names in the
novel in this way revealing their roles in the group
of friends and also showing their significance to the
plot development. Izzie is the most often referred
to in the text occupying position 28 with 575 cases,
the next character is Billy with position 39 and
364 cases, Sean follows him — 44 and 333, then goes
Gabby — 54 and 259, and the last position belongs
to Andy — 80 and 179.
Actually, if we compare the frequency list with
characters’ life stories in the novel, discrepancy can
be easily noticed between how often the character is
mentioned by his/her name and how long he/she is
in the novel. For example, Andy is least mentioned
while his life story goes almost till the end of the
novel. Sean is the third frequently often mentioned
character while Izzie and Sean survive till the last lines
and they are the only ones who remain alive among
all friends. It is not surprising that Izzie appears most
often in the text of the novel as she is the key pillar
for all other friends. She unites them all inspiring for
better and giving them much of support while they
all go through difficult times: Izzie had a strong urge
to nurture everyone (p.18). She represents a feminine
image of a caretaker, treasurer or curator who can be
associated with a picture of an ideal mother.
Gender stereotypes in the novel cover all usual
social aspects. Traditional gender roles, first of all,
are connected with generally accepted stereotypes
about appearance, which gives the following pictures
of two sexes: girls must be pretty, have long hair, light
complexion, be slim and fit and in general look sexy
and feminine, while boys must be strong, sportive,
with assertive features, which gives them a distinct
masculine image.
All five characters correspond to stereotypical
gender beauty of both sexes. The author stays loyal
in giving the traditionally stereotypical images
of good-looking boys and girls starting from their
first childish pictures till grown up portraits. Thus,
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the reader meets Billy Norton for the first time and
sees a big boy, both tall and strong (p. 7) holding
a football, the boy who takes after his mother and
has thick manes of curly red hair (p. 5) and a wide
smile. Sean O’Hara is a dark-haired boy with big blue
eyes, shorter than Billy and wiry (p. 7). Andy Weston
is depicted as a tall thin boy with straight blond hair,
… wearing a white button-down shirt and perfectly
pressed khaki pants (p. 11), looking older and smarter
than other kids in the group. Gabby Thomas looks
perfect with long beautiful blond hair with ringlets,
and big blue eyes, wearing a pretty pink dress, white
ankle socks, and pink shoes that glittered (p. 8). Izzie
Wallace has a sweet face and … brown hair in two
neat braids (p. 10). Gabby’s parents take much effort
to underline her perfect appearance dressing her up
as a Barbie doll: Practically everything Gabby owned
had sparkles on it, and she had two pink jackets
trimmed in real white fur, and a pink fur coat her
mom had gotten for her in Paris (p. 17). Danielle
Steel depicting the main characters coming from
the well-off families sketches them as flawless male
and female portrayals, which is quite expectable
for this literature genre.
Speaking about five friends’ traits of character,
it is noticeable that boys are shown as nice guys,
independent, reliable, strong-willed, reasonable:
Billy — an adorable kid and … easy (p. 5); a gentle,
loving child. … never aggressive with other kids (p. 7);
Andy — looked serious; He had … good manners
(p. 11); Sean — He wanted to keep law and order in his
life and among his friends. He rarely broke the rules
at home or at school (p.15). The girls’ characters are
not less remarkable as both Izzie and Gabby looking
gentle and sweet can easily achieve their aims. Gabby
is called an angel/demon (p. 9) from the first meeting
at the Atwood school as she does not hesitate to take
things she needs from others showing her dominating
position:
And she gave them both a look that warned them
not to mess with her, and proceeded to help herself
to more blocks while the boys stared at her in
amazement (p. 9).
Gabby actually does not demonstrate her superior
attitude to others in the group of friends but she is
completely unbearable with her sister Michelle:
Gabby said she hated her sister, and blamed her
for everything whenever she could (p. 18).
Even though Gabby’s younger sister does much
better at school, their parents, Judy and Adam, are
proud of Gabby more as she is more talented in music
and ballet and models from an early age:
Judy always said about her older daughter that
she was born to succeed at everything she did, and
it seemed to be true. Gabby had modeled a few times
for ads for children’s clothing, and one national
campaign for GapKids by the time she was in third
grade. No one ever doubted that Gabby would be
a star one day (p. 18).
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Gabby wants to play first fiddle and does
everything to be the only star in the family demanding
her parents’ attention all the time.
Izzie appears to be the centre of the groups
of friends thanks to her character:
Izzie was supportive and comforting as she always
was (p. 43);
Izzie was there for each of them when things got
tough for them (p. 43).
She is the one who supports everybody separately
and all together, showing her ability to do it from their
first meeting at school, giving four others the feeling
of their unity and interdependence on each other.
The novel is devoted to the friendship of children
of both sexes: The five of them were like quintuplets, with
different parents and one heart and one soul. “Friends
4Ever” above all (p.22), still Izzie and Gabby’s closeness,
affection, and devotion to each other is phenomenal.
The image of the girls’ friendship might contradict
traditional perception of women’s friendship in society.
Gabby fighting with her younger sister, rejecting her,
proves to be the best friend to Izzie, the friend any girl
can dream of. Izzie being a loving personality dedicates
herself to all friends, but her bond with Gabby is special:
Izzie and Gabby pretended to be sisters sometimes,
with new teachers or strangers (p. 21);
Gabby and Izzie were still best friends in third
grade. At eight, they loved each other even more
than they had at five (p. 17).
And Izzie loved being best friends with her, although
she loved the three boys in her group too (p. 18).
The girls are inseparable even when Gabby starts
dating Billy. The female model of friendship is also
traced between main characters’ mothers in the novel,
they help each other to look after the children and give
a helpful hand whenever it is necessary. So, Gabby
and Izzie follow the example of the older generation.
The following n-gram demonstrates how lemma
Izzie is presented in different types of collocations.
Izzie proves to be the most active protagonist created
in the novel by Danielle Steel.
verbs with
“Izzie”
as subject

modifiers
of “Izzie”
nouns
modified
by “Izzie”
verbs with
“Izzie”
as subject

Figure 1. The n-gram presenting
collocations with Izzie
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The most frequent verb used with Izzie as subject
is to say demonstrating her leading and prevailing role
in the groups of friends and in the plot line as well.
Izzie is given the floor by the author more often. Her
ideas, hopes, fears, feelings are shown in the text
of the novel more frequently than other characters’.
She is the character who has “a voice” in the plot line.

personalities focusing not on the gender factor but
on their personal traits of character.
Analyzing Gabby as a female character and
comparing her with Izzie gives a completely
different picture. Firstly, the most frequent verb used
in collocations with Gabby as subject is the verb to be,
which is shown in the following n-gram and the picture
with concordance lines with Gabby+to be. In this way
Danielle Steel reveals Gabby’s emotional state, her
desires, her relations with others. Secondly, the author
presenting Gabby concentrates more on what other
people say about her, giving this character a less active
role compared to Izzie.
“Gabby”and/or

modifiers
of “Gabby”

verbs with
“Gabby”
as subject

verbs with
“Gabby”
as subject

Figure 2. Concordance lines with Izzie+say

Collocations with the characters’ names and
the verb to say present how often the friends express
their ideas directly. The following figure demonstrates
the results obtained with the help of Sketch Engine.
1

2

3

4

5

Figure 3. Frequency list of “characters+say”

Izzie and Sean communicate more with other
people and they are the only characters surviving
in the novel. Finally, they become a boyfriend and
a girlfriend. Thus, widespread gender stereotypes
about girls’ talkativeness is not supported by the
author who creating her literary heroes outlines their
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Figure 4. The n-gram presenting
collocations with Gabby

Career prospects of all five characters are
sketched almost at the beginning of the novel. The
friends’ choice is in the frame of traditional gender
expectations about jobs which men or women usually
do. The male characters are into the sphere of sports
(football): Billy —
Billy was equally obsessed with sports, especially
football, and had a huge collection of signed baseball
and football cards (p. 22);
Billy was determined to do anything to get into
a top school to play football (p. 46);
the service in the police: Sean —
he had gone from wanting to be a sheriff to wanting
to be a policeman, then a fireman, and by eight
back to the police again. He loved watching any
kind of police show on TV (p. 15).
Sean was still obsessed with any kind of law
enforcement, watched every possible crime and
police show on TV, and had taken to reading books
about the FBI (p. 22).;
and medical practice: Andy —
he wanted to be a doctor, like his parents. A medical
doctor like his mother (p. 26);
Andy had just been accepted into Harvard Medical
School (p. 140);
while the female characters choose modelling:
Gabby —
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Gabby, working on her acting career there and
modelling (p. 56);
Her three go-sees that day went well, and she was
pretty sure she’d get all three jobs (p. 120);
she could do commercials, and eventually a screen
test for feature films (p. 91);
and teaching: Izzie —
Izzie was developing a strong social conscience and
had done volunteer work (p. 22).
Izzie wished sometimes that her own career
decisions were easier and clear. She had a deep need
to help others, but still wasn’t sure how to manifest
it. She switched her major to English in junior year
(p. 134);
Izzie told them what it was like being a kindergarten
teacher at Atwood (p.147).
The main characters are as successful in their
career paths as their parents are.
The three friends who stay alive successfully
graduate from universities:
In June, the big day arrived. For all of them. Andy
graduated from Harvard, magna cum laude. Sean
graduated from George Washington, with honors
in Spanish. And Izzie graduated from UCLA
as an English major (p. 140).
This proves the expectations from children going
to a prestigious school and after that entering a high-rank
university and graduating from it with flying colours.
As any book by Daniele Steel, “Friends Forever”
has an expected happy ending despite all misfortunes
with protagonists during the plot line and deaths
of three main characters. Izzie and Sean are going
to get married, they are in love, they have been meant
for each other — They were one flame made of two
people, with a love that had endured all the challenges
and tragedies of life (p.193) — in this way symbolizing
the ideal stereotypical picture of joyful life usually
created in a romantic novel when heroes come
through burdensome and challenging situations
being desperate and ready for the worst. Just after that
everything changes for better and characters get what
they really deserve and they will live happy ever after:
He was a happy man as he lay watching her, and she
gently leaned over and kissed him, and said the words he
had been waiting for: “Welcome home.” (p. 193), which
is underlined with Izzie’s last words in the novel.
Conclusions
Stereotypical images of protagonists created
in Danielle Steel’s book correspond to a traditional
portrayal of male and female social roles. Mostly it is
a picture of strong men and beautiful women.
Tending to shape common social portraits,
the writer presents her characters in a balanced way.
Though favouring long-established images of men
and women as well as their so well-expected roles
in the society, Danielle Steel assigns some features
to her heroes, which makes them stand out from
traditional gender pictures.
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Thus, there are five families: the Nortons,
the O’Haras, the Wallaces, the Thomases, the Westons,
and as a result there are five groups of parents, who
actually represent a bit diverse variety of expected
mother/father roles together with different images
of working or staying at home mothers.
Both working mothers Katherine Wallace and
Helen Weston spend more time at work than with their
children. The first is depicted as a woman who does
not want to have children or devote her time to family,
who is entirely concentrated on her career and does
not take much care of her daughter Izzie. Whereas
Helen is depicted as a loving mother, being able
to give her son Andy lots of love despite her hard work
as a doctor. Both women are pictured with glittering
careers though they are in professional spheres which
are traditionally considered to be only for men.
Other three women — Marilyn Norton, Connie
O’Hara, Juddy Thomas — represent a conventional
picture of wives/mothers, taking care of their
husbands, children, houses, taking an active part
in school life, participating in charity programs,
helping and supporting each other.
All fathers are strong personalities, breadwinners,
supporters of their families, in this way backing
traditional gender picture of successful men. Still,
Jeff Wallace represents a deviation from a usual social
picture of a father as he takes care of his daughter
instead of his wife and Izzie stays with him after
the divorce. Larry Norton is sketched as a man who
is only interested in his sons if they are excellent
at sports, it is the only feature that stipulates his love
to his children. Such a portrait is typical in the frame
of gender expectations, which means boys are to be
tall, strong and competitive.
Five main characters — Billy, Sean, Andy, Gabby
and Izzie — are typical representatives of traditional
gender roles ascribed to boys and girls. All children
are good-looking with personal features of characters
corresponding to widespread expectations about
teenage boys and girls, having interests usual for their
gender, choosing careers customary for men and
women.
Nevertheless, there are some aspects about female
main characters that contradict conventional gender
beliefs. Firstly, Gabby and Izzie have a close friendship
and strong partnership which is usually associated
with boys but not girls. Secondly, Gabby is pictured
as a bossy personality despite her tender appearance.
Izzie, being the center of the group of friends, actually
proves to be determined and resolute, powerful
and firm so that she is always able to support
everyone in the group in all difficult situations.
In this way the girls are ascribed masculine features
though in general their portrayals in the novel fully
correspond to the expected image of femininity.
The further research may concentrate
on a contrastive study of protagonists’ gender roles
depicted by Danielle Steel in her other books.
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The article discusses the speech personality of Sherlock Holmes in a psycholinguistic aspect. The aim
of the article is to identify linguistic characteristics of Sherlock Holmes’s speech behaviour. In order
to achieve the aim we use the psychological classification of speech personalities where one can belong
to either harmonious, or conflict or impulsive psychotype. Identifying Sherlock Holmes’s psychotype we
followed several parameters: general attitude of the speech personality to the process of communication,
role and status in communication, compliance with social norms during the conversation, coherence
of the conversation topic, intentions of the communicant. Analysis of the lexical and grammatical layers
of Sherlock Holmes’ speech gave grounds to classify the personality speech to a certain psychotype.
Key words: speech personality, linguistic features, speech behaviour, communication, psycholinguistics,
psychotype.
Куліш А. Р.
Мовленнєва особистість: психолінгвістичний аспект
(на матеріалі мовленнєвої поведінки Шерлока Холмса)
У статті розглядається мовленнєва особистість Шерлока Холмса в психолінгвістичному аспекті. Метою статті є виявлення лінгвістичних характеристик мовленнєвої поведінки Шерлока
Холмса. Для досягнення мети було використано психологічну класифікацію мовленнєвої особистості, де остання може належати до гармонійного, конфліктного чи імпульсивного психотипу.
Визначення психотипу Шерлока Холмса здійснювалося за такими параметрами: загальна установка мовленнєвої особистості до процесу комунікації, роль і статус у спілкуванні, дотримання
соціальних норм під час розмови, когерентність теми розмови, інтенції комуніканта.
Ключові слова: мовленнєва особистість, мовні риси, мовленнєва поведінка, комунікація,
психолінгвістика, психотип.

Introduction
Studies of the peculiarities of speech
personality communicative behaviour is a current
direction in psycholinguistics. There are four main
areas related to the study of personality through
communication:
1) age psycholinguistics;
2) research of norm and pathology in speech;
3) typology of linguistic communities and
personalities;
4) characteristics of communicative behaviour
of a linguistic personality.
Within such research, different psychological types
of a speech personality are defined on the grounds
of separate language features (speech markers) [4].
The aim of the article is to identify the main
linguistic features of Sherlock Holmes through
the analysis of his speech behaviour taking into account
the psychological factors in communication. Despite
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the interest of researchers in speech personality, there
is a noticeable lag in the formation of speech portraits
of TV characters in the aspect of psycholinguistics.
Generally, the study of a personality speech
portrait in the aspect of linguo personology starts
from studying the psychological attitudes and level
of communicative competence of real representatives
of a particular nation with the whole spectrum
of speech manifestation. However, when it comes
to a TV character or a protagonist of some work of art,
the spectrum of speech manifestation is narrowed
and restricted to a certain communicative situation
(discourse). This article focuses on one of many
interpretations of Sherlock Holmes, thus, the material
of our research is the TV series «Sherlock».
Theoretical Background
The tradition of studying the speech personality
originated in the works of V. Vinogradov, Yu. Karaulov,
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O. Leontiev, G. Bogin, and others. The ways
of speech personality formation are laid down in the
theory of linguistic personality by Yu. Prokhorov,
V. Krasnykh, L. Klobukova, etc. Yu. Prokhorov
[6] suggests that speech personality is revealed
in a specific communication situation, and in order
to achieve a positive result of this communication, all
components of the speech personality are realized.
Research on the typology of linguistic personality
depending on the characteristics of individual
discourse behavior (communicative strategies,
communicative competence, speech culture) is laid
in the works of O. Pushkin, O. Syrotynina, V. Holdin,
I. Susov, S. Sukhykh, etc. I. Susov [10] recognizes
the typology structure of linguistic personalities,
based on speech acts, techniques, tactics and strategies
of the individual in the process of communication.
O. Pushkin [7] concludes that the type of personality
depends on the structure of its discourse. S. Sukhykh
[9] turns to the study of the pragmatic level
of linguistic personality and, depending on the
attitude of the communicant and his\her personality
traits, identifies harmonious, conflict and impulsive
psychotypes of linguistic personality. Further
perspectives in the studies of linguistic personality
of a writer and fiction characters are revealed in the
works of Ya. Bondarenko, I. Moriakina, L. Churylina,
Z. Kuznevych, T. Surian, etc. These researchers
consider
the
individual/collective
linguistic
personality, based on their discourse, which covers
a set of statements of individual character /characters
in the text.
Methods
The subject of this study are the linguistic
characteristics of Sherlock Holmes’ speech behaviour.
Respectively, the object is the speech personality
of Sherlock Holmes. The material of the research is
audio and video recordings and scripts of the TV
series «Sherlock» [3]. The series have 4 seasons,
each includes 3 episodes, so a total of 12 episodes
are under our scrutiny. In each episode we find
and focus on certain set of lexical and grammatical
characteristics that help identify Sherlock as a speech
personality with a certain psychotype.
To achieve the aim, the following methods
were used: descriptive and structural methods
allow us to characterize the typological features
of the psycholinguistic classification; contextual
and intentional analysis were applied to identify
the communicative intentions of Sherlock Holmes’s
utterances and his attitude to the conversation;
the method of linguistic modeling helped to create
a psychotype of Sherlock Holmes’s speech personality
on the basis of his speech behaviour.
Results and Discussion
Before analyzing the speech personality
of Sherlock Holmes, we need to clarify the meaning
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of each of the psychotypes. The harmonious
psychotype is characterized by the following qualities:
the flexible and dynamic attitudes to the general topic
of communication, coherence in its development;
the dominance of confidence markers; compliance
with social norms during the conversation;
no struggle for the role of communicative leader;
the ability to change attitudes under the influence
of argumentation; maintaining the principles
of communicative cooperation. Conflict psychotype
is characterized by the unaltered and static attitudes,
impulsiveness, leadership in communication, selfcentered speech, lack of coherence, rejection of social
norms during the conversation, conflict of intentions
during a conversation, prevailing linguistic markers
of uncertainty, abundance of irony and sarcasm
in speech. The impulsive psychotype follows
the communication situation. It is characterized
by the desire to gain leadership in communication,
violation of the coherence of the conversation topic,
sharp change of the topic of communication.
In order to determine the psychotype of Sherlock
Holmes’speech behaviour, we used the following
parameters: general attitude of the speech personality
to the process of communication, role and status
in communication, compliance with social norms
during the conversation, topic coherence, intentions
of the communicant.
First, we explore the role and status Sherlock
Holmes gains in communication and what linguistic
markers are available in the interactions with
other people. Let’s analyze the following examples
of Sherlock Holmes’ speech behaviour:
“Because you cater to the whims of the pathetic and
take your clothes off to make an impression. Stop boring
me and think. It’s the new sexy.” (Season 2, episode 1,
28:05)
“No, sorry, Doctor Mortimer wins. Childhood
trauma masked by an invented memory. Boring!
Goodbye, Mr. Knight. Thank you for smoking.”
(Season 2, episode 2, 12:10)
“Shut up, everybody, shut up! Don’t move, don’t
speak, don’t breathe.” (Season 1, episode 1, 59:20)
“Very nice, yes, good. Get out”. (Season 3, episode
1, 56:39)
“HENRY: It’s an amazing place. It’s like nowhere
else. It’s sort of ... bleak but beautiful.
SHERLOCK: Mmm, not interested. Move on”.
(Season 2, episode 2, 06:50)
“MRS HUDSON: Isn’t the doorbell working? Your
taxi’s here.
SHERLOCK: I didn’t order a taxi. Go away”.
(Season 1, episode 1, 59:05) [3; 8]
Examining Sherlock Holmes’ speech behaviour,
we confirm that he intends to take the lead in the
communication: he uses imperative sentences
with intention to change, avoid or terminate
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the conversation; applying of imperative phrasal
verbs such as “get out”, “go away”, “shut up”, “move
on”, imperative auxiliary verb “don’t”, “stop”. The use
of the imperative mood in Sherlock Holmes’
speech indicates his dominance in communication.
The adverb “boring” encourage Sherlock Holmes’
interlocutors to obey his orders and prohibitions.
Sherlock Holmes is prone to control the situation,
the decisive word is always behind him. The aforesaid
linguistic characteristics of Sherlock Holmes’s speech
behaviour allow us to identify his speech personality
as the conflict psychotype.
In order to change the topic of communication,
Sherlock Holmes resorts to infraction of the logical
development of the conversation. This is an indicator
of Sherlock Holmes’s dominance over his interlocutor
in a conversation.
“JOHN: So, she’s alive then. How are we feeling
about that?
SHERLOCK: Happy New Year, John”. (Season 2,
episode 1, 01:01:34)
“JOHN: Okay, this is too much. We need to be more
careful.
SHERLOCK: It’s got flaps ... ear flaps. It’s an ear hat,
John”.
“SHERLOCK: Four people are dead. There isn’t
time to talk to the police.
JOHN: So why are you talking to me?
SHERLOCK: Mrs Hudson took my skull”.
(Season 1, episode 1, 47:27)
“SHERLOCK: Might need some food.
MRS HUDSON: I’m your landlady, dear, not your
housekeeper.
SHERLOCK: Something cold will do. John, have
a cup of tea, make yourself at home. Don’t wait up!”
(Season 1, episode 1, 16:09)
“SHERLOCK: ’Scuse me.
JOHN: What — what’s up, Sherlock?
SHERLOCK : I said excuse me.” (Season 2, episode
1, 44:14) [3; 8]
Taking into consideration the above-mentioned
examples of Sherlock Holmes’ speech behaviour, we
can confidently attribute him to a conflict psychotype
of speech personality, since lack of coherence
in a conversation is the characteristic features of the
conflict psychotype of the speech personality.
Sherlock Holmes calls himself a highly active
sociopath, which is reflected in his speech behavior.
He does not abide by social norms in a conversation
and therefore he often uses offensive language:
“I dislike being outnumbered. It makes for too much
stupid in the room”. (Season 2, episode 1, 57:53)
“Lestrade. We’ve had a break-in at Baker Street.
Send your least irritating officers and an ambulance”.
(Season 2, episode 1, 59:38)
“Your mind: it’s so placid, straightforward, barely
used”. (Season 2, episode 2, 04:20)
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“Anderson, don’t talk out loud. You lower the I.Q.
of the whole street”. (Season 1, episode 1, 01:00:41)
“Miss Mackenzie, you’re in charge of pupil welfare,
yet you left this place wide open last night. What are
you: an idiot, a drunk or a criminal?” (Season 2,
episode 3, 32:26)
“Well, anybody who wears a hat as stupid as this
isn’t in the habit of hanging around other people, is he?”
(Season 3, episode 1, 36:12)
“SHERLOCK: Brilliant, Anderson.
ANDERSON: Really?
SHERLOCK: Yes. Brilliant impression of an idiot”.
(Season 2, episode 3, 34:30)
“SHERLOCK: I don’t care what people think.
JOHN: You’d care if they thought you were stupid,
or wrong.
SHERLOCK: No, that would just make them stupid
or wrong”. (Season 2, episode 3, 50:54) [3; 8]
Based on the analysis of the Sherlock Holmes’
speech behaviour given above, the use of negatively
marked lexemes like “stupid”, “idiot”, “drunk”,
“criminal” and adjectives “wrong”, “straightforward”,
“placid”, “barely used”, “irritating” demonstrates
the intention of Sherlock Holmes to point out
the conflict of intentions during a conversation.
A clear manifestation of the violation of social and
moral norms in communication occurs in the context
of the investigation. when all kinds of crimes happen,
the expected communicative routine for people is
to express condolences, show sympathy. However,
for Sherlock Holmes, murders are connected with
the pleasure of revealing his mental potential. Such
communicative intention of the speech personality is
manifested in his speech behaviour:
“The hungrier they got, the more they ate ...
the faster they died. (He grins.) Neat”. (Season 2,
episode 3, 42:45)
“Twenty year old disappearance; a monstrous
hound? I wouldn’t miss this for the world!” (Season 2,
episode 2, 13:56)
“Murder weapon and scene of the crime all at once.
(He laughs with delight.) Oh, this case, Henry! Thank
you. It’s been brilliant”. (Season 2, episode 2, 01:22:34)
“Bit mean, springing it on you like that, I know.
Could have given you a heart attack, probably still
will. But in my defence, it was very funny”. (Season 3,
episode 1, 21:17)
“We’ve got ourselves a serial killer. I love those.
There’s always something to look forward to”. (Season
1, episode 1, 29:36)
“SHERLOCK: Yeah, well, this is more fun.
JOHN: Fun? There’s a woman lying dead”.
(Season 1, episode 1, 26:30)
“The case itself remains the most ingenious and
brilliantly-planned murder — or attempted murder —
I’ve ever had the pleasure to encounter; the most perfect
locked-room mystery of which I am aware”. (Season 3,
episode 2, 42:56) [3; 8]
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In the given examples of Sherlock Holmes’
speech behaviour we trace a sharp and ill-considered
reaction to various crimes (serial murders, suicides,
mysterious disappearances, etc.) which is denoted
by the exclamatory sentences and adverbs such
as “neat”, “brilliant”, “fun”, “I wouldn’t miss this
for the world” showing the non-social speech
behaviour and gives us the reason to attribute Sherlock
Holmes to a conflict psychotype.
The lack of criminal cases sends Sherlock Holmes
to antipathy, accompanied by irritability and anxiety
expressed in speech behaviour. Sherlock Holmes is
clearly an outstanding person, who perceives what is
comfortable for most people (silence, peace, harmony)
as discomfort and something “terrible”:
“SHERLOCK: Look at that, Mrs Hudson. Quiet,
calm, peaceful. ( Sighs ) Isn’t it hateful?
MRS HUDSON: Oh, I’m sure something’ll turn up,
Sherlock. A nice murder — that’ll cheer you up.
SHERLOCK: Can’t come too soon”. (Season 1,
episode 3, 05:48) [3; 8]
Sherlock Holmes is characterised with the obsessive
speech behaviour, lack of social understanding,
insufficiently developed emotional intelligence,
attachment to rituals (drugs, violin), literal perception
of the figure of speech, socially and emotionally
inappropriate behaviour, formal speech style,
a narrow circle of fixed interests. It could explain
Sherlock Holmes’ dislike of communication and
the narrow circle of his loved ones, it also explains
the peculiarities of his language and why he is so
absorbed in investigating crimes.
The characteristic feature of Sherlock Holmes is
the ability to make quick and spontaneous decisions
based on negative consequences. This character trait
is the result of categorical self-confidence, impatience
and impulsiveness. This set of qualities generates
unconscious tactlessness in his speech behaviour:
“Brilliant! Yes! Ah, four serial suicides, and now
a note! Oh, it’s Christmas!” (Season 1, episode 1, 16:01)
“SHERLOCK: Good, because this is going to be
incredibly dangerous. One false move and we’ll have
betrayed the security of the United Kingdom and be
in prison for.
JOHN: But it’s Christmas.
SHERLOCK: I feel the same. Oh, you mean it’s
actually Christmas”. (Season 3, episode 3, 01:10:13)
“JOHN: The body in the car — dead for a week.
SHERLOCK: Oh, this is a good one. Is it my
birthday?” (Season 4, episode 1, 14:00) [3; 8]
“Christmas” is accompanied by positive emotions
and gifts, similar to a birthday. Given the speech
portrait of Sherlock Holmes, it can be argued that
for him to investigate some mysterious murders
or suicides or to get some clues in the investigation
associate with a gift, that is a real holiday for Sherlock
40

ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

Holmes. Also, Sherlock Holmes uses exclamatory
sentences in his speech which are accompanied
by interjections “oh” and “ah” to express his elation.
Taking into account the presented examples, it can
be argued that the speech behaviour of Sherlock
Holmes is characterized by impulsiveness, which is
an indicator of the conflict psychotype.
Sherlock Holmes turns to sarcasm and irony in his
speech with intentions to indicate the deficiency and
ignorance of his interlocutor or the whole society.
In addition, the use of sarcasm and irony in speech
denotes high level of intelligence. However, despite
the sarcasm and irony in Sherlock Holmes’ speech,
they are not always appropriate, as they are offensive
to the people around him, or can be considered
as “black humor”:
“SHERLOCK: The only mystery is this: why is my
brother so determined to bore me when somebody else
is being so delightfully interesting?
JOHN: Try and remember there’s a woman here
who might die.
SHERLOCK: What for? This hospital’s full of people
dying, Doctor. Why don’t you go and cry by their
bedside and see what good it does them?” (Season 1,
episode 3, 17:46)
“SHERLOCK: Well, it had to be pink, obviously.
JOHN: Why didn’t I think of that?
SHERLOCK: Because you’re an idiot. No, no, no,
don’t look like that. Practically everyone is”. (Season 1,
episode 1, 46:12)
“SHERLOCK: I’m a consulting detective. Only one
in the world. I invented the job.
JOHN: What does that mean?
SHERLOCK: It means when the police are out
of their depth, which is always, they consult me”.
(Season 1, episode 1, 18:33) [3; 8]
In the presented examples of Sherlock Holmes’
speech, we trace ironic statements about society and
its ignorance. Here Sherlock Holmes uses the word
“idiot” with the intention to show the stupidity
of people and his superiority on the contrary. Based
on the analysis of the Sherlock Holmes’ speech
behaviour given above, the use of presented sentences
demonstrates the intention of Sherlock Holmes
to mock his interlocutor.
“SHERLOCK: I used to think I was an idiot.
MYCROFT: Both of us thought you were an idiot,
Sherlock. We had nothing else to go on ’til we met other
children.
SHERLOCK: Oh, yes. That was a mistake.
MYCROFT: Ghastly. What were they thinking of?
SHERLOCK: Probably something about trying
to make friends”. (Season 3, episode 1, 33:19) [3; 8]
Likewise, the ironic remarks of the speech
personality of Sherlock Holmes can demonstrate his
negative attitude to the interlocutors or described
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situation, emphasize the absurdity of the situation,
reduce the pathos and apparent significance of the
images. In his speech, Sherlock Holmes uses both
simple and compound sentences, as well as imperative
sentences.
“Sorry, did I say “murder”? I meant to say
“marriage” — but, you know, they’re quite similar
procedures when you think about it. The participants
tend to know each other, and it’s over when one of them’s
dead. In fairness, murder is a lot quicker”. (Season 3,
episode 2, 01:08:12) [3; 8]
In this example, Sherlock Holmes compares
marriage to murder, concluding that these concepts
are the same in meaning. Sherlock renounces all
relationships, for him, the “union of two loving
hearts” is associated with violence, both physically
and mentally. Here it is possible to trace the noncompliance with social norms of communication
in Sherlock Holmes’ speech behaviour.
Sherlock Holmes’ speech in particular is
characterized by markers of confidence, the most
popular of which is an adverb “obviously”:
“You said trained at Bart’s, so Army doctor —
obvious”. (Season 1, episode 1, 19:02)
“Of course she’s not. She’s from out of town,
though. Intended to stay in London for one night...
before returning home to Cardiff. So far, so obvious”.
(Season 1, episode 1, 25:48)
“Yes, obviously. Oh, perhaps I should mention:
I didn’t kill her”. (Season 1, episode 1, 45:18)
“Oh, well, perhaps he shouldn’t have done. He was
obviously just trying to show off”. (Season 3, episode 1,
32:38)
“SHERLOCK: I have high hopes for you, Inspector.
A glittering career.
DIMMOCK: I go where you point me.
SHERLOCK: Exactly”. (Season 1, episode 2, 01:22:16)
“You’ve got a psychosomatic limp — of course you’ve
got a therapist”. (Season 1, episode 1, 19:25)
“I know it wasn’t. The same way that I know
the victim was an excellent sportsman recently returned
from foreign travel and that the photographs I’m looking
for are in this room”. (Season 2, episode 1, 27:03) [3; 8]

Sherlock Holmes makes use of adverbs “obviously”,
“exactly”, modal verb “of course” and simple sentences
“I know”, “I think” with the intention of demonstrating
his superiority both in communication and in social
ranks. Such speech behaviour determines the conflict
psychotype of the speech personality.
To summarize we note that Sherlock
Holmes strives for leadership and dominance
in communication, he violates communication norms
by using the offensive language. During conversation,
Sherlock Holmes operates with sharp taunts, full
of contempt and resentment. In his speech, he often
uses sarcasm and irony with the intention to criticize
society, emphasizing its incompatible principles and
norms. Sherlock Holmes often uses the imperative
mood of verbs and sentences, he changes the topic
of communication, speaks quickly and a lot, not
allowing the interlocutors to express their opinion.
Motivated by a drive to dominate, Sherlock Holmes
strives for communicative superiority, which is
expressed by the appropriate lexical and grammatical
constructions.
Conclusions
In this article we have outlined and described
Sherlock Holmes as the speech personality
in a psycholinguistic aspect. The speech behaviour
of Sherlock Holmes was analyzed and systematized
on the basis of particular linguistic characteristics
and the communicative intentions. In order
to determine the psychotype of Sherlock Holmes’
speech behaviour, we used the following parameters:
general attitude to the process of communication,
role and status in communication, compliance with
social norms during the conversation, coherence
of the topic of conversation, intentions of the
communicant. The above-mentioned analysis
of Sherlock Holmes’ speech behaviour as well as the
linguistic characteristics of his speech gave grounds
to identify Sherlock Holmes’s speech personality
as a conflict psychotype. The prospect of further
study of Sherlock Holmes’ speech personality
lies in the communicative and cognitive aspects,
mainly in exploration of tactics and strategies
in communication.
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Актуальність дослідження зумовлена інтересом сучасної лінгвістики до мовленнєвої поведінки
звичайної людини. У статті розглянуто погляди вітчизняних і зарубіжних науковців на природу інвективності, з’ясовано її витоки та причини вживання інвектив. Інвективність — це властивість мовленнєвих одиниць набувати додаткових семантичних і прагматичних значень, що
полягають в інтенції образити співрозмовника. Інвективи і лихослів’я загалом є вербальним порушенням заборон, які існують у певній соціальній групі. Серед основних функцій інвективної лексики — вербалізація агресії у конфліктній ситуації; зниження емоційної напруги; заповнення пауз
під час мовлення; зменшення або встановлення соціальної дистанції.
Увагу зосереджено на особливостях функціонування інвектив у сучасному медіасередовищі, зокрема дитячому і підлітковому. Обґрунтовано вплив лексем з інвективною семантикою на свідомість реципієнта. У межах досліджуваної теми проведено опитування, покликане виявити
ставлення користувачів до медіаконтенту, який містить інвективну лексику. Відеоматеріал,
доданий до опитування, — уривок мультфільму «Гра Бендера». Результати опитування засвідчують неоднозначне сприйняття контенту з інвективами, відсутність єдиної стратегії вибору
і контролю дитячого контенту серед батьків. На основі відповідей можна виокремити 3 типи
ставлення до інвективної лексики: негативне (табуювання, уникання інвективної лексики у реальному житті та інформаційному просторі), нейтральне (використання інвектив у житті та
віртуальному просторі зумовлене ситуацією, має мету), позитивне (широке використання інвектив, сприйняття їх як засобу увиразнення мовлення, складової повсякденного словника).
Подальші дослідження інвектив та специфіки їх реалізації в мовленні дають змогу встановити
вплив контенту на мовну особистість, простежити зв’язок між комунікативною поведінкою людини та її інформаційним простором.
Ключові слова: інвективність, інвективна лексика, інвектива, лихослів’я, медіасередовище,
контент.
Olena Skliar
The category of invectiveness: from origins to the modern challenges
The study goes in line with the interest of modern linguistics to everyday conversations. The article
represents a short review of foreign and Ukrainian scholars’ research of invectiveness, as well as the sources
of the invectiveness and reasons for using invectives. The invectiveness is the property of words to acquire
additional semantic and pragmatic connotations, which are intended to offend the interlocutor. Invectives,
along with swearing in general, are verbal violations of the prohibitions that exist in a particular social
group. The main functions of invective vocabulary are verbalization of aggression in a conflict situation;
reduction of emotional stress; filling pauses during speech; setting social distance.
Special attention is paid to the functions of invectives in modern media environment, in particular child and
teenage ones. The influence of invective vocabulary on the consciousness of the recipient is substantiated.
A survey on the research topic was conducted to identify users’ attitudes to media content that contains
invective vocabulary. The survey was based on a video fragment from the cartoon “Bender’s Game”.
The results of the survey indicate ambiguous perception of invective content, lack of a unified parents`
strategy for the selection and control of children’s content. According to the received data, 3 types of attitudes
to invective vocabulary can be distinguished: negative (taboo and avoiding invective vocabulary in real life
and information space); neutral (the use of invectives in life and virtual space is determined by situation
and has a goal); positive (extensive use of invectives, their perception as a means of expressing speech, part
of everyday vocabulary).
Further research of invectives and their verbalization will reveal the influence of content on the language
personality and define the connection between a person’s communicative behavior and his information space.
Key words: invectiveness, invective vocabulary, invective, swearing, media environment, content.
ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

Філологічні студії. Збірник наукових праць • Випуск 15, 2020

43

Вступ. Утвердження антропоцентричної парадигми у мовознавстві зумовило
зростання інтересу до людини-мовця і мовленнєвої діяльності в соціолінгвістичному, психолінгвістичному, лінгвопрагматичному аспектах. Людина крізь призму мови і навпаки — так
можна коротко означити філологічні пошуки останніх десятиліть. Одним із важливих напрямів
цих пошуків є дослідження взаємодії мислення
і мовлення. Прикладом такої взаємодії є процес
оцінювання явищ навколишнього світу. Оцінка
є універсальною категорією, притаманною всім
мовам. Водночас засоби вербалізації оцінки є національно і культурно зумовленими, бо відображають картину світу й ціннісні домінанти певної
спільноти, сформовані протягом тривалого часу.
Невербальні складники оцінювання перебувають
у полі зору дослідників невербальної комунікації.
Ще 50 років тому наукове осмислення інвективної лексики в Україні було неможливим значною мірою через соціально-політичне становище. У радянському і пострадянському науковому
просторі тривалий час домінував прескриптивний підхід до мови, який передбачав ігнорування реальної мовленнєвої діяльності людини. Поступовий перехід до дескриптивної лінгвістики
й ознайомлення з напрацюваннями зарубіжних
колег зумовили інтерес дослідників до мовного
субстандарту та ненормативної лексики, який не
вщухає й досі. Увага науковців до цього напряму
свідчить про те, що вивчення засобів реалізації деструктивних комунікативних намірів нині
на часі та є одним з перспективних завдань сучасної лінгвістики. Це підтверджує актуальність
теми дослідження, метою якого є узагальнення
теоретичних розвідок вітчизняних і зарубіжних
науковців, присвячених категорії інвективності, з’ясування витоків інвективності, її природи
і особливостей функціонування інвектив у сучасному середовищі.
Критичний огляд літератури, концептуальних рамок, гіпотез тощо. Перші дослідження
інвективної лексики були здійснені на матеріалі англійської мови ще в першій половині ХХ ст.
Вони мали форму есе і містили приклади інвектив з різних мов світу, зразки інвектив латинських авторів і англійські інвективи минулих століть. Надалі дослідження поглибилися, і в 1989 р.
у США побачила світ робота Х. Роусона, що окрім історичної передмови містила етимологічний
і літературознавчий аналіз кількох сотень англійських інвектив, різних за рівнем табуйованості.
Подібне дослідження на базі французької мови
належить Р. Едуарду (1983), німецької — Ф. Кінеру (1983). З 1977 р. в США виходить друком журнал “Maledicta: The International Journal of Verbal
Agression”, наукові статті й лексикографічні видання, присвячені інвективам.
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У цей час з’являються перші дослідження інвективності на базі слов’янських мов. Щоправда,
інвективну лексику в них розглянуто опосередковано, поряд з іншими емоційно забарвленими
групами лексики. Дослідження ролі мови у процесах мислення, оцінювання, комунікації стало
продуктивним напрямом лінгвістики на пострадянських теренах. Категорію оцінки з філологічних позицій вивчали О. Вольф, Н. Арутюнова,
О. Іссерс, В. Галаган, Л. Федорова та ін. Негативній оцінці та засобам її вираження присвячені
дослідження І. Стерніна, В. Мокієнка, Л. Ставицької, Л. Крисіна, Б. Шаріфулліна, Г. Власян, О. Голод, С. Форманової, О. Кульчицької, О. Корольової та ін. Прояви мовленнєвої агресії вивчаються
дослідниками у різних аспектах: знакове навантаження інвектив у формуванні мовленнєвих
конструкцій; класифікація інвективної лексики;
інвективне слововживання як прояв вербальної
агресії; особливості семантики пейоративної лексики; лихослів’я як соціальна проблема тощо.
Перше комплексне дослідження інвективної
лексики здійснив російський психолінгвіст Віктор Жельвіс. У його роботі «Поле брани. Скве
рнословие как социальная проблема в языках
и культурах мира» [6] проаналізовано інвективні
стратегії кількох десятків мов, залучено матеріал суміжних досліджень з соціології, психології,
етнографії, фізіології, юриспруденції. Автор не
лише теоретично обґрунтував місце лихослів’я
у системі спілкування, а й запропонував загальні рекомендації з оптимізації емоційної взаємодії,
що набуває особливої актуальності у період активних міжкультурних контактів. На його думку,
інтерпретація інвективи є невід’ємною від культурно-історичного і національно-специфічного
контексту, тому робота має психо-, етно- та соціо
лінгвістичне спрямування. У ході дослідження
В. Жельвіс спирається на твердження про те, що
інвективна лексика матеріалізує емоційну сторону спілкування. Інвективи і лихослів’я загалом
є вербальним порушенням заборон, які існують
у певній соціальній групі. Дослідник наголошує
на необхідності вироблення стратегій і тактик боротьби з лихослів’ям та наукового опрацювання
інвективної лексики як невід’ємної частини лексичного складу будь-якої живої мови.
На подібне твердження натрапляємо у передмові до видання «Українська мова без табу. Словник нецензурної лексики та її відповідників» [12]
української дослідниці Лесі Ставицької. Авторка
наголошує на тому, що «… перед нами не просто
стилістичний шар, який існує в мові поряд з іншими, а сфера, яка увібрала в себе своєрідну смислову напругу і виводить дослідника далеко за межі
філологічної проблематики» [12, 11]. Дослідження ненормативної лексики пов’язане з проблемами ідеологічної, моральної цензури в суспільстві
та естетичної цензури окремого індивіда, тому
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залучає здобутки психології, соціології, культурології та інших наук.
Людське мовлення в будь-якому його вияві
не є повністю контрольованим процесом. Навіть
спокійне беземоційне спілкування зумовлене поведінковими моделями, ментальними особливостями народу, що формувалися протягом тривалого часу. Більшою мірою це стосується емоційного мовлення і особливо — лихослів’я. Зазвичай
людина не може миттєво викликами в собі певну
емоцію або пригнітити її. З цієї позиції ненормативну лексику можна розглядати не лише як ту,
що є засобом негативної оцінки опонента у комунікації, а й характеризує самого мовця, його внутрішній світ, ціннісні орієнтири. Ця особливість
спричинила неоднозначний статус інвективної
лексики і самої категорії інвективності.
Інвективність — це властивість мовленнєвих одиниць набувати додаткових семантичних
і прагматичних значень, що полягають в інтенції
образити співрозмовника. У ній застосовано вузький підхід у трактуванні інвективності, який дає
змогу уникнути повного ототожнення лексики,
що містить негативну оцінку, з інвективною лексикою. Постає питання формулювання критеріїв
інвективності, які дають можливість встановити
зв’язок між цією та іншими групами лексики, що
перебувають на межі або поза межею літературної
мови. Для цього необхідно уточнити поняття норми і нормативності як однієї з ознак літературної
мови. «Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів» подає таке визначення: «Літературна норма — це вироблені в писемно-літературній
практиці правила використання мовних одиниць
та кодифікація цих правил у словниках і граматиках» [14, 86].
Ненормативними можна вважати ті мовні
засоби, які не відповідають встановленій системі норм. Інвективну лексику часто називають
ненормативною, проте інвективи порушують не
мовні норми як такі, а норми суспільної моралі,
етичні табу, які обмежують або забороняють вживання певних лексем. Якщо слово може образити
честь, гідність людини, його використання у громадському місці є неприпустимим. Отже, однією
з рис ненормативної лексики є її інвективність.
Водночас не кожне слово-інвектива є ненормативним за своєю семантикою. Воно може стати таким у контексті ситуації спілкування, якщо вжите
з метою образи. Основне словникове значення таких лексем буде нейтральним. Отже, статус конкретної лексеми як нормативної/ненормативної
не завжди корелює з комунікативною ситуацією.
Тому повне ототожнення інвективної лексики
з ненормативною не видається можливим.
У вітчизняних і зарубіжних дослідженнях,
присвячених різним аспектам інвективного слововживання, функціонують також такі поняття,
як нецензурна, обсценна, пейоративна лексика,
ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

лихослів’я, лайка. Тут серед дослідників феномену інвективності немає одностайності. Дехто
співвідносить інвективну лексику з лайливою
(обсценною), залишаючи поза увагою інші види
лексем з негативнооцінним значенням. Уже згаданий нами В. Жельвіс говорить про вузьке і широке значення інвективи. Будь-який вербалізований вияв агресивного ставлення до опонента
є інвективою в широкому розумінні. Інвективу
у вузькому розумінні Жельвіс визначає як спосіб
існування словесної агресії, що в конкретній соціальній групі сприймається як різкий чи табуйований [6, 13]. Інші представники широкого підходу
до потрактування інвективності також вважають,
що будь-яке слово, вжите з метою образи, є інвективою, а отже, стає ненормативним у контексті
ситуації спілкування. Такі лексичні одиниці виявляють негативне оцінне значення лише в умовах
певного контексту, їх основне словникове значення є нейтральним. Значна кількість лексичних
одиниць, які можуть бути «потенційно образливими», подані у словнику без стилістичного маркування. У семантичній структурі таких лексем
експресивність є факультативною. Дослідниця
пейоративної лексики Л. Білоконенко кваліфікує
їх як контекстуальні пейоративи [1, 124].
Відповідно до широкого підходу в межах ненормативної лексики виокремлюють тематичні
групи інвективних лексем, а також такі соціолекти, як сленг, жаргон, арго [7, 85]. Чітке розмежування цих груп або встановлення статусу конкретної одиниці як нормативної чи ненормативної не завжди видається можливим. Це пов’язано
з гнучкістю лексичної системи мови, міграційними процесами певних лексичних одиниць з однієї групи в іншу та набуванням ними додаткових
значень чи відтінків значень. Водночас певна термінологічна дифузія, що простежується у цій галузі лінгвістики, ускладнює або й унеможливлює
перехід до прикладних досліджень конфліктної
комунікації.
Не викликає сумніву, що життя в суспільстві
накладає певні обмеження на поведінку індивіда, зумовлюючи його вчинки і думки. Наявність
табу є спільною ознакою різних соціальних груп,
а частина заборон у найрозвинутіших країнах
або ж найвіддаленіших від цивілізації племенах
є ідентичними [6, 22]. Навколо соціальних табу
в кожній мові вибудовується система засобів вербалізації заборонених об’єктів, процесів, дій і відповідного мовного реагування у формі висловлення осуду. Це твердження справедливе для мов
з розвиненою писемністю і для племінних мов.
Отже, витоки інвективності варто шукати в історії і культурі кожного етносу.
Найбільша кількість заборон у різних культурах пов’язана з антагонізмом духовного і тілесного начал. Це табу на згадування сакральних
понять без належної причини і водночас на вико-

Філологічні студії. Збірник наукових праць • Випуск 15, 2020

45

ристання назв, пов’язаних з фізіологією людини
та відповідними потребами. Обидва типи заборон перебувають у тісному історичному зв’язку.
Простежмо його.
Деякі з притаманних сучасному суспільству
заборон були невідомі первісній людині. Життя
наших предків було частиною природних процесів, які відбувалися навколо, тому усвідомлення
їх забороненості й відповідних табу не виникало.
У багатьох культурах були наявні фалічні культи, що полягають у вшануванні бога родючості.
Вони привели до появи в релігіях і колективній
свідомості великої кількості чоловічих і жіночих
символів [6, 26]. Пов’язані з народженням і смертю дії вважалися тоді священними, а їх назви були
частиною нейтрального або навіть сакрального
словників. Фалічні культи продовжували існувати в період становлення християнства і в середні
віки, незважаючи на їх заборону церквою.
Поряд зі священним ставленням до процесу
відтворення в дохристиянські часи зароджується
протилежна тенденція, яка полягає в розмежу
ванні тілесного і духовного начал з наданням
переваги останньому. Аскетичні ідеї утверджуються в грецькій філософії, представники якої
з відразою і засудженням говорять про діонісійські культи. Римський сенат спеціальною постановою забороняє не лише участь у вакханаліях,
а й слова, які описують статеві стосунки, і навіть
медичні назви частин людського тіла, оголосивши
їх непристойними. Спротив прихильників культів залишається досить сильним, тож язичницькі традиції протягом тривалого часу співіснують
з аскетизмом, який став однією з домінант християнської релігії.
Така ситуація породжує неоднозначне сприйняття сакральних раніше символів. Певний час
образи язичницьких божеств використовуються як обереги, але, набувши статусу заборонених ідолів, вони поступово втрачають священну
функцію. Під впливом християнства відбувається
трансформація богів і божеств, їх злиття в образ
«нечистої сили». Вербальна оболонка всього забороненого отримує негативні конотації, але не
зникає. Назви божеств, процесів, дій стають елементами профанного світу, а їх згадка вважається
непристойністю. Так формуються дві тенденції:
сакралізація всього, пов’язаного з відтворенням,
і водночас буденне сприйняття тих самих символів і дій з підсвідомим сакральним ставленням до
них [6, 31]. В обох випадках поняття є табуйованими, а порушення табу викликає певні емоції.
Між суворістю заборони і силою емоційного збудження існує прямий зв’язок. Сила певного табу
була неоднаковою в різні періоди, що зумовлювало різну емоційну реакцію під час його вербального порушення і різні за виразністю інвективи.
В епоху середньовіччя найбільше засуджувалося богохульство. За цей гріх винуватець не
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лише був приречений (за спільним переконанням) на муки у пеклі після смерті, а й жорстоко
покараний за життя. Матеріальна сторона буття
визнавалася ганебною, такою, що суперечить втіленню духовних ідеалів. Середньовіччя означене
появою багатьох інвектив, кількість і «міцність»
яких були прямо пропорційними до релігійності
народу [6, 23].
З початком доби Відродження простежуємо
зміни основних інвективних «сюжетів». Це пов’язано насамперед зі зменшенням ролі релігійності.
У цей час провідне за табуйованістю місце посідає лексика, пов’язана з фізіологічними потребами людини і її взаєминами з протилежною статтю. Подібна тенденція зберігається до наших днів
з урахуванням національної специфічності такої
лексики [6, 23].
Методологія дослідження. У дослідженні застосовано загальнонаукові та спеціальні філологічні методи, що різняться залежно від конкретного його аспекту. Для з’ясування природи інвективності використані прийоми описового методу, аналітико-синтетичний підхід. Особливості
функціонування інвектив у різні історичні періоди розглянуті із залученням діахронного аналізу.
Для реалізації практичної частини дослідження
було застосовано метод опитування за допомогою ресурсу Google Forms. До опитувальника було
включено посилання на відеофрагмент, дібраний
за допомогою контент-аналізу. Мовне оформлення досліджуваного фрагмента відповідає вимогам
жанру соціальної сатири, який призначений для
дорослої аудиторії. Особливостями цього жанру є розкриття суспільних проблем крізь призму
реальних та вигаданих ситуацій, викривлення
реальності за допомогою гротеску, карикатури,
гіперболізації, відсутність повчальності. «Дорослий» відеопродукт має відмінні від дитячого ідейний зміст та мету. У разі його перегляду дітьми
існує ймовірність хибного тлумачення і занадто
буквального сприйняття образів та вчинків персонажів, адже критичне мислення у цей період ще
недостатньо розвинене. Це може негативно вплинути не лише на мовлення, а й на поведінку та світогляд глядачів.
Опрацювання результатів та формулювання
висновків ґрунтувалося на методах аналізу, узагальнення, абстрагування.
Результати дослідження та обговорення. Вивчення інвективної лексики психологами і педагогами має прикладну мету. Визначивши причини
і особливості використання інвектив, дослідники
можуть розробити методики, покликані знизити
рівень лихослів’я серед учнів і студентів [8, 341].
Одним із таких прикладів є дослідження
Н. М. Макаренко, проведене з метою з’ясування
психологічної природи інвектив. Перший етап
дослідження полягав у психолінгвістичній експертній оцінці повсякденного мовлення учасФілологічні студії. Збірник наукових праць • Випуск 15, 2020

ників за допомогою електронної програми «Міні-ВААЛ». Результати опитування виявили такі
основні причини прояву лихослів’я: загострені
соціальні проблеми суспільства, підвищений
рівень агресивності та пошук засобів його зниження, наслідування деструктивної поведінки
батьків, потреба ідентифікації з близькими людьми, наслідування у підлітковому віці задля самоствердження себе в гурті однолітків, спрощення,
примітивізація мови. Опитувані респонденти
під час дослідження зазначали, що використовують інвективну лексику для зниження емоційної
напруги у конфліктній ситуації; для зв’язку слів
у реченні (за малого лексичного запасу); за прикладом батьків; щоб здаватися дорослим (у підлітковому віці) [8, 337, 340]. Після отримання емпіричних даних було впроваджено лайф-коучінг,
спрямований на побудову стосунків з оточенням
без лихослів’я.
Однією з важливих функцій інвективної лексики є зняття психологічного напруження, викликаного негативними емоціями. Уживання
негативнооцінної лексики можуть спровокувати
фізичні подразники. Стресова ситуація послаб
лює механізм контролю над власним мовленням,
а після вживання «міцних слів» людина відчуває
полегшення. Проведені експерименти свідчать,
що вживання інвектив підвищує больовий поріг
[8, 340]. Варто зазначити, що ймовірність використання інвектив і їх характер залежать від багатьох чинників: інтенсивності емоції, яку переживає людина, її самоконтролю, типу темпераменту,
особливостей характеру, звичної мовленнєвої
поведінки, ситуації (офіційні обставини/побут,
наявність свідків тощо). Якщо ситуація вимагає
стримувати емоції, можлива подальша емоційна
«розрядка» з використанням інвектив.
Вербалізація негативної оцінки часто відбувається у конфліктній взаємодії. Конфлікт у різних
його проявах є предметом наукових зацікавлень
лінгвістів, психологів, соціологів, юристів. Лексика, якою послуговуються комуніканти, впливає
на перебіг конфлікту і його наслідки. Вербальна
агресія перетворює конфлікт на словесний «двобій», який не вирішується конструктивно, а лише
загострюється через завдані образи. У деяких
конфліктах вербальна агресія є замінником потенційної фізичної взаємодії, даючи вихід негативним емоціям. Отже, конфліктна взаємодія,
якщо не побудувати її як аргументовану дискусію,
в будь-якому разі завдає шкоди — фізичної і/або
моральної.
Серед інших причин вживання інвективної
лексики — намагання показати свою причетність
до певного кола людей з їхніми особливостями
спілкування; демонстрація соціальної домінантності; використання лайки у функції вставних
слів або з метою інтонаційно увиразнити мовлення. У таких випадках лексеми втрачають свою
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інвективну функцію, бо мовець вживає їх не з метою образити, а для «зв’язку слів у реченні», щоб
заповнити паузи. Це свідчить про ситуативну неузгодженість процесів мислення і мовлення, коли
думка «наздоганяє» слово, а не слово є вираженням вже сформованої думки. Уживання інвектив знижує інформативність висловлення, адже
адресат спілкування окрім безпосереднього сенсу
повідомлення сприймає інформаційний «шум»,
концентрація його уваги знижується. Інші слова втрачають власну експресивність, адже поряд
з інвективами їх конотативне значення «розмивається». Часто мовець не усвідомлює, яку частку
в його мовленні становлять інвективи і з якою метою він їх використовує.
Ще кілька десятків років тому лихослів’я розглядалося як вкрай негативне явище і табуювалося суспільством. Лайка була прерогативою соціальних низів, а суспільний осуд — неабияким
важелем впливу і засобом боротьби з недоліками громадян. Демократизація суспільного життя зумовила зміни у міжособистісній комунікації. Ненормативна лексика, як і раніше, є одним
зі способів вираження вербальної агресії. Проте,
як зазначає Г. Р. Власян, останнім часом вона розширює сферу функціонування і часто є «засобом
оптимізації міжособистісної взаємодії в безконфліктному спілкуванні» [3, 15]. Залежно від контексту лихослів’я може бути використане як одна
зі стратегій позитивної ввічливості, тому його не
можна сприймати однозначно як негативне комунікативне явище.
Сучасний розважальний дискурс активно послуговується мовними одиницями з «руйнівною»
семантикою, серед яких кримінальне арго, жаргонізми, вульгаризми, лайлива лексика. Цензура
у медіапросторі висуває свої вимоги до лайки.
Йдеться не про заборону, а про маскування окремих лексем відповідним звуком у відеоконтенті
чи графічними знаками у друкованих джерелах.
Однак негативний вплив на адресата чинять не
конкретні лексеми, а сам факт їх наявності у медіа. Дослідження на базі багатьох мов свідчать, що
переважна більшість мовців ознайомлена з лексикою, що перебуває на межі або поза межею літературної мови. Водночас відсоток тих, хто вживає
її, значно менший. Включення такої лексики в інформаційний потік змінює загальний «регістр»
культурного фону, в якому перебуває масовий
реципієнт. Сучасні реалії дають можливість йому
вибирати контент, але все частіше відбувається
навпаки і контент сам «знаходить», «контролює»
і «регулює» реципієнта.
Носіями негативної семантики є не лише
вербальні, а й невербальні засоби. Їх взаємодія
ускладнює смислову організацію медіапродукту,
посилюючи вплив на адресата. Яскравим прикладом цього є різноманітні ток-шоу. Відеоряд, музичне оформлення і змістова складова сприйма-
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ються глядачем цілісно. Комунікативна поведінка
учасників шоу часто не відповідає загальним поняттям пристойності, проте вкорінюється у свідомості реципієнта як нормальна. Засилля такого
контенту неминуче трансформує поняття норми
не лише мовної, а й морально-етичної.
Не можна залишати поза увагою вплив медіаконтенту на дітей і підлітків як найбільш вразливу категорію реципієнтів. У ХХІ ст. «дитяча» масова культура стає одним із провідних чинників
формування особистості, маючи на меті очевидну
або приховану стандартизацію виховання. Через
іграшки, друковану та відеопродукцію вона вбудовує у свідомість дитини уніфіковані форми і навички соціальної та особистої культури [2, 9]. Побіжний огляд «дитячого» сегменту медіапростору
дає підстави засвідчити, що не завжди контент,
який позиціонується як призначений для дітей,
є таким за змістовим наповненням. Сюжети, покладені в його основу, часто не відповідають віковим особливостям потенційних глядачів. Дійові
особи (актори, іграшки, мультиплікаційні персонажі) можуть демонструвати сумнівну з морально-етичного погляду поведінку і негативні риси
характеру. У мовленні персонажів переважає розмовна лексика з включенням вульгаризмів. У відеопродуктах, розрахованих на підлітків, їх частка зростає. Було помічено, що автори не завжди
дотримуються орфоепічних норм, ігноруючи відмінності у вимові окремих звуків в українській
та російській мовах. Найпопулярніший майданчик для перегляду відео YouTube влаштовано
так, аби пропонувати глядачеві контент, схожий
на переглянутий раніше. Тому найменші глядачі
легко можуть стати «заручниками» неякісних або
призначених для іншої вікової групи відео. Отже,
хоча у «дитячому» інформаційному просторі інвективна лексика є табуйованою, помітними є
тенденції до примітивізації мовлення і поведінки
персонажів дитячого відеопродукту.
Значна частина іноземних мультфільмів
і мультсеріалів, дубльованих українською мовою, призначена для дорослої аудиторії і має відповідні вікові обмеження. Проте на сайтах, де їх
демонструють, інформація про такі обмеження
часто відсутня, незважаючи на те, що такий медійний продукт може справити на дітей вкрай
негативний вплив. Втім, у нашому пострадянському суспільстві досі існує стереотип, що мультики — для дітей, тому батьки не завжди уважні
до того, що бачать і чують їхні діти, переглядаючи
мультфільми. Аби виявити ризики, які може приховувати традиційно дитячий відеожанр, ми провели опитування, побудоване на основі перегляду
фрагменту мультфільму, що містить інвективи
та жаргонні вислови.
Мультфільм «Гра Бендера» має вікове обмеження для перегляду в Україні від 12 років, яке
було вказане лише на одному з 12 україномовних
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сайтів. Респондентам був запропонований для
перегляду фрагмент мультфільму з 01.37 до 05.00.
У ньому виявлено низку фраз, які становлять інтерес для дослідження.
1. «Ти зніс однорогу довбешку». Академічний
тлумачний словник української мови [11] фіксує
кілька значень слова довбешка:
1) дерев’яний молоток або взагалі замашна
палиця з потовщенням на кінці; 2) перен., лайл.
Те саме, що довбня. 3) зневажл. Те саме, що голова.
Щоб зрозуміти, у якому зі значень ужито слово в поданому фрагменті, вивчаємо контекст.
Прикметник однорогу означає, що йдеться про голову єдинорога. Отже, довбешка є синонімом слова голова, вжитим зневажливо. Лексема містить
негативну оцінку, однак у фрагменті вона не позначає жодного з персонажів, тому не має інвективної функції.
2. «У глибині задупного мішка однорога ви знаходите 60 золотих і клаптик тканини, що смердить гном’ячою сечею» — «Так само смерділи простирадла в готелі, так?»
Лексема задупний не зафіксована у лексикографічних джерелах, вона є похідною від слова
дупа, яке подане у словнику «Українська мова без
табу» Лесі Ставицької і є багатозначним. Контекст
вживання лексеми вказує на те, що дупа необхідно розуміти у значенні «заднє місце як вмістилище, зазвичай, важкодоступне» [12, 159]. Лексему
подано з позначкою просторозм., вона відповідає загальному зниженому регістру спілкування
у фрагменті, тому є жаргонізмом.
Лексему смердить вжито в її основному значенні, зафіксованому в Академічному тлумачному словнику («Мати, виділяти неприємний запах,
погано пахнути») [11], подано без позначок про
стилістичну маркованість, хоча контекст вживання свідчить про наявність негативної конотації.
Лексема не позначає дії конкретного суб’єкта,
тому не є інвективою.
3. «Зараз твоя дупа протирає складений стілець».
Уже згаданий словник нецензурної лексики
диференціює значення слова дупа. У цьому фрагменті лексема поєднана з висловом «протирає …
стілець», який є фразеологізмом зі значенням сидіти. Отже, слово дупа вжите тут у значенні «заднє місце, призначене для сидіння» [12, 158] і не є
інвективою.
4. «Я не тупий, мене просто недоукомплектували [уявою]».
Лексема тупий є багатозначним словом:
1) який погано ріже, коле; не нагострений,
недостатньо нагострений; протилежне гострий;
2) який не звужується або мало звужується,
заокруг
лений на кінці; 3) перен. Який не має
достатньої гостроти сприйняття, недостатньо
розвинений (про розум, органи чуттів і т. ін.);
4) перен. Розумово обмежений, некмітливий, неФілологічні студії. Збірник наукових праць • Випуск 15, 2020

тямущий; 5) перен. Який характеризується притупленістю, не виражається бурхливо; 6) не гострий, ниючий (про біль); 7) глухий, не дзвінкий
(про звук) [11].
Щоб встановити контекст уживання, необхідно звернутися до фрагмента. Під час розмови
виявляється, що один із персонажів позбавлений
уяви. Він засмучений і виправдовується: «Я не
тупий, мене просто недоукомплектували», маючи на увазі брак уяви. Отже, слово тупий ужите
в значенні «розумово обмежений, некмітливий, нетямущий». Позначки про його стилістичну маркованість відсутні, проте лексема має значення
негативної оцінки й може виконувати інвективну
функцію. І все ж лексема не є інвективою, адже
персонаж номінує себе (точніше, заперечує таку
номінацію).
5. «Якийсь цей район стрьомний».
Слово стрьомний відсутнє у академічних тлумачних словниках, однак представлене у «Словнику жарґонної лексики української мови», «Словнику сучасного українського сленгу». У фрагменті
його вжито в значенні «Небезпечний, такий, що
викликає страх»[10]. Отже, у семантиці лексеми
наявна негативна оцінка, але вона стосується неживого об’єкта, тому не є інвективою.
6. «Ніколи так не радів лайну, ну хіба що раз».
Слово лайно може вживатися як лайливе,
однак, щоб встановити це, варто звернутися до
контексту. Персонажі відеофрагмента мають використати у якості пального для свого космічного
корабля екскременти тваринки. Один із персонажів знаходить їх і, зрадівши, промовляє цю фразу.
Отже, лексему лайно вжито у прямому значенні,
яке подано в Академічному тлумачному словнику
з позначкою розм.: «Кал людини, тварин; екскременти» [11]. У цьому значенні інвективна функція лексеми не реалізується.
7. «Клас, у нашій дупі є газ».
У відеофрагменті ця фраза звучить, коли
один з персонажів заправляє космічний корабель
пальним. Отже, лексему дупа тут ужито в значенні «заднє місце як вмістилище, зазвичай, важко
доступне», а саме, на позначення задньої частини
корабля, тому вона не є інвективою.
8. «Нічого собі ціни! Дешевше заправитись
спермою нобелівських лауреатів».
Слова у висловленні не мають негативного
оцінного забарвлення й обмежень у вживанні,
за винятком лексеми сперма, яка через своє денотативне значення використовується мовцями
за потреби. Ця лексема, поєднуючись з іншими,
утворює фразу, що не має інвективної функції,
однак є вульгарною. Вона відтворює загальний
стиль спілкування, притаманній фрагменту, і поза
межами розмовного стилю буде недоречною.
9. «Ну ти й стерво!»
Слово стерво має кілька значень. Щоб встановити, у якому з них воно вжите, досліджуємо
ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

контекст. Після купівлі пального суму оплати
заносять на рахунок персонажа на цифровому
браслеті, який цієї миті б’є персонажа струмом.
Дівчині боляче, і вигук лунає на адресу автомата
з пальним. Отже, лексема стерво уживається не
в прямому значенні. Тлумачний словник фіксує,
що в переносному значенні лексема «вживається як лайливе слово» [11]. За таких умов вона має
інвективну функцію. У дослідженому фрагменті
лайливе слово звернене не до іншого персонажа,
а до неживого об’єкта і є водночас експресивним
вигуком.
10. «Що це за колір? Схоже на ригачку».
Лексема ригачка подана в Академічному тлумачному словнику з позначкою вульг. і значенням
«Те саме, що блювота» [11]. Контекст уживання
слова вказує на те, що його вжито з метою передати колір неживого об’єкта. Таке порівняння може
образити власника цього об’єкта, однак вульгаризм у цьому випадку не має інвективної функції,
бо називає річ, а не людину.
Семантичний аналіз виявив, що в поданих висловленнях лексеми найчастіше реалізують конотативне значення негативної оцінки, вживаючись
у переносному значенні. Більшість з них є жаргонізмами або просторічними словами, ужитими
зі стилістичною метою, однак не мають інвективної функції. Деякі зі слів, що мають інвективний
потенціал, уживалися для номінації в прямому
значенні, зафіксованому словником. Одну з лексем було кваліфіковано як лайливе слово, яке
окрім інвективної має функцію зняття емоційної
напруги.
Респондентам до та після перегляду мульт
фільму було запропоновано опитувальник. Нижче подано запитання опитувальника зі статистикою відповідей та їх коротким аналізом.
Вік:
— 13–18 (14,3 %);
— 19–30 (67,9 %);
— 30+ (17.9 %).
Стать:
— чоловіча (32,1 %);
— жіноча (67,9 %).
Як ви зазвичай знаходите контент для дозвілля?
— Дивлюся телевізор (0 %).
— Знаходжу в Інтернеті (100 %).
В опитуванні взяло участь 28 респондентів
різного віку. 68 % опитаних — жінки. Усі учасники відповіли, що знаходять контент для дозвілля
в Інтернеті (рис. 1). Результати опитування засвідчили, що респонденти вибирають різноманітний
відеопродукт (питання передбачало можливість
вибору кількох варіантів відповіді).
Чи дивилися ви мультсеріали «Сімпсони»,
«Гріфіни», «Південний Парк», «Футурама»?
— Так, у дитинстві (35,7 %).
— Так, дивлюся зараз (7,1%).
— Ні (57,1 %).
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Фільми

20 (71,4%)

Серіали

14 (50%)

Мультфільми / мульсеріали

8 (28,6%)
18 (64,3%)

Відео на наукову тематику
Відеоблоги

10 (35,7%)

Ток-шоу / інтерв’ю

12 (42,9%)

Рис. 1
Фільми
Серіали

3 (17,6%)
1 (5,9%)

Мультфільми / мульсеріали
Відео на наукову тематику

13 (76,5%)
3 (17,6%)

Відеоблоги
Ток-шоу / інтерв’ю

8 (47,1%)
2 (11,8%)

Рис. 2

Більшість учасників не дивилася мультсеріали «Сімпсони», «Гріфіни», «Південний Парк»,
«Футурама», частина опитаних дивилася їх у дитинстві. З цього можемо зробити висновок, що
дорослим складно оцінити сучасний відеоконтент, якщо вони не мають подібного глядацького
досвіду.
Чи маєте ви дітей?
— Так (57,1 %).
— Ні (42,9 %).
Для респондентів з дітьми було передбачено питання щодо контролю дитячого контенту
(рис. 2). На них відповіло 57 % опитаних.
Лідером серед дитячих уподобань традиційно
стали мультфільми і мультсеріали, а також відео
блоги, що стрімко набирають популярності серед
наймолодших глядачів.
Чи контролюєте ви якість і кількість відеоконтенту, який переглядає дитина?
— Так (76,5 %).
— Ні (23,5 %).
Як ви здійснюєте контроль над контентом для
дитини?
— Спочатку переглядаю його сам/сама (5,9 %).
— Переглядаю разом з дитиною, спостерігаю
за реакцією (47,1 %).
— Звертаю увагу на вікові обмеження (17,6 %).
— Читаю опис і коментарі інших користувачів
(11,8 %).
— Цікавлюся враженнями дитини (0 %).
— Ніяк не контролюю (17,7 %).
Більшість батьків (76,5 %) контролює якість
дитячого контенту, але вибирає різні види кон
тролю. Найбільш ефективним опитані вважають
перегляд разом з дитиною і спостереження за її
реакцією. Водночас варіант «Цікавлюся враженнями дитини» не був вибраний ніким з респондентів. Це дає змогу дійти висновку про те, що
батьки не надто довіряють думці дітей. Водночас
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окремі опитані зазначили, що ніяк не контролюють дитячий контент.
Далі для перегляду пропонується уривок
мультфільму [5] з 01.37 до 05.00 із сайту, на якому не вказано вікове обмеження. Після перегляду респонденти мають відповісти ще на кілька
запитань.
Чи може, на вашу думку, переглянутий уривок
мати негативний вплив на дитячий світогляд?
— Так (32,1 %).
— Ні (3,6 %).
— Залежно від віку дитини (57,1 %).
Інші відповіді:
— тою ж мірою, що й «Том і Джері» (3,6 %);
— залежно від контексту і кількості (3,6 %).
Запитання другого блоку мають на меті виявити ставлення реципієнтів до уривку, в якому
вжито лексику з негативною семантикою. Більша
частина респондентів вважає, що вплив такого
мультфільму на дитячий світогляд залежить від
віку дитини і ситуації перегляду. Один із респондентів надав відповідь «Тою ж мірою, що й “Том
і Джері”». Згаданий мультфільм вважається класикою мультиплікації і транслюється без вікових
обмежень. Однак за його критичного сприймання
доросла людина може знайти негативні поведінкові шаблони і стереотипи, які вже ставали темою
для досліджень у інших галузях. Очевидно, йдеться про те, що цей контент, як і будь-який інший,
буде осмислений дитиною більш поверхово і не
становить відчутної загрози.
Чи вважаєте ви слова і фрази, вжиті в уривку,
образливими чи непристойними?
— Так (60,7 %).
— Ні (28,6 %).
Інші відповіді:
— це соціальна сатира, вислови відповідають
жанру (3,6 %);
— залежно від контексту (7,2 %).
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Респонденти по-різному оцінили вислови,
вжиті в запропонованому уривку. 60,7 % вважають їх непристойними, 28,6 % — ні. Інші опитувані (7,2 %) зазначили, що те, чи є слова образливими, залежить від контексту, а жанрове спрямування мультфільму передбачає вживання такої
лексики. Відповіді респондентів ще раз підтверджують неоднозначне ставлення до інвективної
лексики, зумовлене, з одного боку, послабленням
або й повною відсутністю цензури, з іншого —
сформованими протягом тривалого часу морально-етичними нормами.
Демократизація суспільного життя призвела
до незворотних змін у медіапросторі. Цензурування, яке передбачало перевірку не лише змісту,
а й форми подання інформації, стає більш формальним і поверховим, а запит аудиторії перетворюється на рушійну силу до створення контенту. У такій ситуації кожна людина може стати
жертвою «агресивного» відеопродукту. Якщо дорослий реципієнт постійно фіксує в публічному
мовленні слова й вирази, які раніше на загал не
вживалися, ступінь публічно допустимого в його
свідомості зростає і мовець «розсуває межі» норми у власному мовленні. Такі тенденції дають змогу науковцям робити невтішні прогнози і розглядати інвективну лексику як одну з основних форм
міжособистісного спілкування у середовищі дорослих та підлітків.
Чи потрібно вказувати вікові обмеження для
контенту в Інтернеті?
— Так (92,9 %).
— Ні (7,1 %).
Опитані були майже одностайними у необхідності вікових обмежень. Попередні відповіді
респондентів виявили, що значна частина батьків
керується ними у виборі контенту для дітей.
Як ви гадаєте, чи має мультфільм, уривок якого ви переглянули, вікове обмеження? Якщо так,
яке саме?
— Ні (3,6 %).
— Так, з 6 років (0 %).
— Так, з 12 років (53,6 %).
— Так, з 16 років (42,9 %).
Сайт, на якому опитувані переглядали уривок
мультфільму, не містив інформації про вікові обмеження, проте 53,6 % опитаних вказали їх правильно. Це означає, що навіть за невеликим фрагментом можна зрозуміти, що відео призначене для підлітків і дорослих. Такий контент має більш складну
організацію: чіткий поділ на позитивних та негативних персонажів трапляється рідко, порушення
морально-етичних і соціальних проблем, наявність іронії, сатири, чорного гумору. Мультфільм,
уривок з якого було вибрано для перегляду, дозволений для перегляду в Україні з 12 років, отже,
може вважатися контентом для підлітків. Для дітей
меншого віку характери персонажів, їхні вчинки
і вислови будуть незрозумілими.
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Чи дозволили б ви дитині переглянути запропонований мультфільм?
— Так (14,3 %).
— Ні (39,3 %).
— Лише якщо знатиму, для якого віку призначений мультфільм, і дитина досягне цього віку
(39,3 %).
Інші відповіді:
— залежно від дитини (7,1 %).
Відповідаючи на це запитання, частина респондентів керувалася педагогічними засадами —
враховували позитивний/негативний вплив
контенту або його відсутність. Тут знову можна
згадати про актуальність вікових обмежень, адже
контент для дорослих і для дітей має різну мету —
один і той самий мультфільм доросла людина і дитина осмислюють по-різному. Особливістю дитячого сприйняття є бажання ототожнювати себе
з персонажами і персоналізоване переживання
їхніх емоцій. Кожен сюжет має конфлікт, навколо
якого розгортаються події, а також позитивних
і негативних персонажів. Дитина співпереживає
позитивним персонажам, вболіває за них, аналізує їхню поведінку.
Думки опитуваних щодо цього питання розділилися. Респонденти, які відповіли «ні», вважають мультфільм неприйнятним незалежно від
віку. Такий самий відсоток опитуваних (39,3 %)
дозволив би дитині подивитися мультфільм, не
порушуючи зазначене вікове обмеження. Менша
частина батьків дала ствердну відповідь. Отже,
йдеться про відсутність єдиної стратегії або алгоритму, який би допомагав батькам приймати
рішення у виборі контенту. Відсутність вікових
обмежень та пояснень часто не дає можливість
адекватно оцінити його.
Як ви ставитеся до використання лайливих
слів у відеоконтенті, призначеному для дорослих?
— Позитивно, вони вжиті з певною метою
(18,5 %).
— Негативно, це знижує культуру мовлення
і поведінки тих, хто сприймає цей контент (37 %).
— Нейтрально, якщо ці слова відтворюють
мовлення персонажа (44,4 %).
Відповіді опитуваних засвідчують неоднозначне сприйняття контенту з інвективами.
На основі відповідей можна виокремити 3 типи
ставлення до інвективної лексики: негативне (табуювання, уникання інвективної лексики у реальному житті та інформаційному просторі), нейтральне (вживання інвектив у житті та віртуальному просторі зумовлене ситуацією, має мету),
позитивне (широке використання інвектив,
сприйняття їх як засобу увиразнення мовлення,
складової повсякденного словника).
Попри те, що лихослів’я набуло масштабів епідемії, частина дослідників вважає метод заборони вживання інвективної лексики неефективним.
І. А. Стернін зазначає, що ці типи лексем, як і всі
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інші, реалізують у мовленні свої функції і часто
доволі успішно, тому існуватимуть і надалі. Натомість необхідно будувати боротьбу з лихослів’ям
через роз’яснення призначення цих слів та умов їх
уживання. Важливо демонструвати зразки культурної мови, адже позитивний приклад впливає
на загальний регістр спілкування [13, 23].
Висновки та перспективи подальших досліджень. Вербальна агресія і засоби її вираження є
об’єктом дослідження прагмалінгвістики, психо-,
соціо- та юридичної лінгвістики. Інвективна лексика матеріалізує емоційну сторону спілкування
й охоплює кодифіковані й некодифіковані групи лексем, які з різною частотністю вживаються
у повсякденному та публічному мовленні. Ставлення до інвектив у різні періоди пов’язане з низкою суспільно-історичних обставин, а їх вживання є вербальним порушенням морально-етичних
обмежень — табу, які існують у кожній спільноті
й фіксуються людською свідомістю, а також на законодавчому рівні.
Відкритий доступ до різноманітного контенту
дає користувачам можливість вибору відповідно до їхніх уподобань. Інформаційний простір

кожної людини утворюється не випадково, він
зумовлений її інтересами, життєвою позицією,
світоглядними цінностями. Якщо відеоконтент
містить слова, які глядач вважає неприйнятими,
не вживає їх сам і не чує від оточуючих, такий
контент буде ображати його гідність. Можна заперечити, що фільми і серіали є об’єктами мистецтва, а в мистецтві діють свої закони. Проте
результати опитування свідчать, що респонденти
оцінюють і вибирають контент, який не суперечить їхнім принципам, сформованим реальними
життєвими ситуаціями.
Експансія інвектив у мову повсякденного
спілкування зумовлює появу не лише філологічних, а й соціологічних та психолого-педагогічних
досліджень. Науковців цікавить місце інвектив
у лексичній системі мові, кореляція інвективної
лексики і мовної норми; функціонування інвектив у певних соціальних групах, вплив на соціальну поведінку та психологічний стан особистості.
Проникнення лихослів’я у повсякденне мовлення
українців призводить до загального зниження
культури мовлення і поведінки, тому дослідження цього феномену і надалі залишатиметься одним із актуальних завдань лінгвістики.
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ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ ТА ЛІНГВОПОЕТИЧНИЙ
АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ Е. Е. КАММІНГСА
I CARRY YOUR HEART WITH ME
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Статтю присвячено лінгвостилістичному та лінгвопоетичному аналізам поезії “i carry your
heart with me” американського поета Е. Е. Каммінгса на рівнях семіотики та метасеміотики.
Також у роботі висвітлено сутність та структуру лінгвостилістичних та лінгвопоетичних
особливостей та аспектів художнього тексту, уточнено механізми створення естетичного
впливу на читача. Досліджено основні закономірності використання Е. Е. Каммінгсом прийомів
і засобів для реалізації концепції автора та складових ідейно-художнього змісту, естетико-образної функції слова.
Ключові слова: лінгвопоетика, лінгвостилістика, семіотика, метасеміотика, девіація,
Е. Е. Каммінгс.
Halyna Morozova
Linguostylistic and linguopoetic analysis of E. E. Cummings’
I carry your heart with me
Article deals with linguostylistic and linguopoetic analyses, which emerged in the middle of the previous
century and were developed by the world’s leading linguists. Linguostylistics and linguopoetics are
interdependent branches of linguistics. The first one consists of three levels: semiotic, metasemiotic and
metametasemiotic. At first literary text is examined at phonetic, lexical and grammatical levels, where each
word is considered separately. The second level analyses each language unit in combination with others.
At this point attention is drawn to metaphors and other figurative expressions. Metametasemiotic level is
also known as linguopoetic analysis of the literary text. It is a vertical analysis, which identifies main tools
for creating the aesthetic effect of poetry on reader.
E. E. Cummings is an American poet, essayist, and playwright. His poetry is known for the frequent use
of graphic, lexical and grammatical deviations, as well as phonetic and lexical parallelism. This article offers
an outline of linguopoetic and linguostylistic analyses of E. E. Cummings’ poem “i carry your heart with me”
according to the described system at semiotic, metasemiotic and metametasemiotic levels.
The results of linguostylistic analysis describe elements that draw readers’ attention. Hence, the main tools
the author uses at semiotic level are decapitalization, assonance and alliteration, which create rhythm
in the poem. Enjambment compensates for the lack of punctuation. Metasemiotic analysis singles out
metaphors based on the comparison of the you-character with symbolic images of the sky, heart, tree
and others. Linguopoetic analysis outlines elements that draw readers’ attention and bring forth aesthetic
function of the poem.
Key words: linguostylistics, linguopoetics, semiotics, metasemiotics, deviation, E. E. Cummings.

Вступ. Лінгвостилістика як розділ
мовознавства розвивалась під впливом досліджень Р. Якобсона і Я. Мукаржовського, Ш. Балі,
Дж. Ліча, А. А. Ліпгарта, В. Я. Задорнової,
В. В. Виноградова та ін. [2; 14; 18; 19]. Завдяки
чіткому розмежуванню предметів дослідження
у 1960–70-х роках лінгвістика художнього тексту відокремилась від мовознавства як майже
сформована самостійна наука, зародивши лінгвопоетику як окрему галузь мовознавства [6,
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230]. У той самий час почала формуватися система лінгвостилістичного та лінгвопоетичного
аналізу, яка до сьогодні продовжує удосконалюватись, що і робить наше дослідження актуальним. Метою цієї розвідки є проведення лінгвостилістичного та лінгвопоетичного аналізів
на матеріалі поезії видатного американського
письменника Е. Е. Каммінгса i carry your heart
with me та дослідження форми, змісту і стилістичного забарвлення.
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Критичний огляд теоретичної бази досліджень. У середині минулого століття в мовознавстві виокремилась галузь, яка займалась не тільки
стилістикою тексту, а й досліджувала механізм
утворення його естетичної функції, який впливає
на читача. За об’єкт дослідження цієї галузі, тобто майбутньої лінгвопоетики, береться не просто
слово, а «сукупність художніх засобів для реалізації концепції автора» [6, 230]. Задля зручності
використання визначення вводиться більш стисле поняття «образність», себто засоби творення
образу.
У 1988 р. А. М. Науменко пропонує ввести
в понятійний апарат термін «лінгвопоетика»,
який означає поєднання лінгвістичної форми
слова з його екстралінгвістичним змістом. Під
поняттям екстралінгвістичний зміст або чинник
розуміють задум, ідею автора, тему, проблему, які
він хоче розкрити і донести читачеві [7, 21–22].
В. Я. Задорнова дає визначення лінгвопоетиці як розділу філології, що вивчає естетичні властивості мовних одиниць, яких вони набувають
в художньому контексті. На відміну від «прямого»
сприйняття нехудожнього тексту, в якому мовні
одиниці, їх зміст та форма вираження є одним цілим, сприйняття та аналіз художнього тексту складається з декількох рівнів. За словами дослідниці,
текст стає предметом лінгвопоетичного аналізу
лише після реалізації ідейно-художнього задуму
автора [4, 116]. В.Я. Задорнова пропонує лінгвостилістичний аналіз тексту, який може бути застосований виключно на художніх творах. Л. С. Карпова
виділяє інший метод лінгвопоетичного дослідження, який розповсюджується на усі види текстів.
Дж. Ліч та М. Шорт зазначають, що у віршованих художніх творах естетичний ефект створюється завдяки творчій маніпуляції над лінгвістичним кодом [16, 2]. В прозових текстах естетичний
ефект досягається через створення певних образів, їх характеру, опису навколишнього середовища героїв.
Лінгвопоетика та лінгвостистилістика є взаємо
залежними галузями мовознавства. За В. Я. Задорновою, лінгвостилістичний аналіз складається
з трьох рівнів — семіотичного, метасеміотичного
та метаметасеміотичного. Перший включає в себе
детальний розбір кожного слова як окремої мовної одиниці. Цей рівень також відомий як метод
повільного читання, метою якого є приділення достатньої уваги кожному слову, його ролі в мовній
парадигмі, можливим значенням, незалежно від
поєднання зі словами-сусідами [3, 117]. На цьому етапі аналіз здійснюється на трьох основних
рівнях мови: фонетичному (наявність алітерацій,
асонансів, дисонансів, рими, ритму, наголосів),
лексичному (тавтологія, афіксація, неологізми,
оказіоналізми, конверсія) та граматичному.
Другий рівень лінгвостилістичного аналізу розглядає кожну мовну одиницю в поєднанні
ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

з іншими [2, 23; 3, 117]. Наприклад, зміну значення окремого слова у словосполученні, фразі, реченні або художньому творі в цілому [4, 4]. Одна
з відомих категорій лінгвостилістичного аналізу,
впроваджена В. Я. Задорновою, є категорія «поліфонії слова» [2, 25]. Головною ідеєю полісемії
є те, що в кожній окремій ситуації слово постає
в одному з можливих його значень, що не створює
додаткових перешкод у сприйнятті повідомлення
читачем. Проте ця закономірність працює лише
у нехудожніх текстах.
Згідно з критерієм «поліфонії слова», у художньому творі одна мовна одиниця може поставати в декількох, а іноді в усіх його можливих значеннях. На метасеміотичному рівні фонетичні,
лексичні та граматичні характеристики тексту
розглядаються з точки зору стилістичного забарвлення, увага акцентується на образному, метафоричному значенні мовних одиниць.
В. Я. Задорнова виділяє метаметасеміотичний рівень як останній, кульмінаційний етап
лінгвостилістичного аналізу. Він являє собою
так званий вертикальний аналіз, який вивчає засоби, що створюють естетичний вплив на читача, досліджують ідейно-образну складову твору
[4, 4]. Цей рівень включає додаткову інформацію
про історичний, літературний періоди написання твору, біографію самого автора, його оточення, світогляд, життєві обставини тощо. Згодом літературознавці зауважили недолік цього
аналізу — його суб’єктивізм з боку дослідника,
оскільки підсумувавши усі фактори, які мали
вплив на автора, науковець по-своєму інтерпретує отриману інформацію виходячи із власного
життєвого досвіду.
Дж. Ліч та М. Шорт зазначають, що не існує
техніки інтерпретації тексту, яка була б абсолютно неупередженою. Проте важливою умовою
якісного лінгвопоетичного аналізу є читання
з відстороненням [16, 77]. За дослідженням авторів, для того, щоб правильно сприйняти художній текст, потрібно кожен раз читати його наче
вперше, не залишаючи без уваги жодний елемент
тексту.
К. Ю. Ігнатов зазначає, що перші два рівні аналізу за В. Я. Задорновою є підготовкою до лінгвопоетичного аналізу [4, 11–12]. Інакше кажучи, методи метаметасеміотичного аналізу дещо
перетинаються з лінгвопоетичним. На відміну
від засобів метаметасеміотичного дослідження,
лінгвопоетичний аналіз пропонує зосередитися
не на особистості автора, а на горизонтальному
(лінгвістичному) та вертикальному (соціальному,
історичному та культурному) контекстах певного
твору [1, 163]. Отже, перші два рівні лінгвостилістичного аналізу є своєрідним підґрунтям для проведення лінгвопоетичного аналізу.
Нижче наведено аналіз поезії Е.Е. Каммінгса i carry your heart with me зі збірки 95 Poems
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1958 р. за описаною трирівневою схемою
[11, 766].
Методологія дослідження. Е. Е. Каммінгс —
американський поет, есеїст, сценарист XX ст.,
тексти якого відомі завдяки частому використанню графічної, лексичної та граматичної девіацій,
а також фонетичного, лексичного паралелізму, які
поєднують внутрішній та зовнішній зміст його
творів [5, 85].
У поезії i carry your heart with me також наявні різноманітні стилістичні прийоми та девіації. Крім того, вірш став всесвітньо відомим
у 2002 році після його появи в екранізації роману
“In Her Shoes” американської авторки Д. Уайнер.
Завдяки популяризації твору, він був перекладений професійними лінгвістами багатьма мовами
світу [13].
Починаючи з першого рівня, а саме семіотичного аналізу, ми звертаємо увагу на фонетичні,
лексичні та граматичні особливості тексту.
Вірш складається з п’ятнадцяти рядків різної
довжини, організованих у дві нерівномірні строфи [11, 766]. Для фонетичного рівня характерними є асонанс та алітерація. В рядках 1 і 2 повторюються звуки /i/ та /ɪ/, різниця яких є виключно
у довжині звука.
1. i carry your heart with me (i carry it in
/aɪ ˈkæri jʊər hɑrt wɪð mi (aɪ ˈkæri ɪt ɪn/
2. my heart) i am never without it (anywhere
/maɪ hɑrt) aɪ æm ˈnɛvər wɪˈθaʊt ɪt (ˈɛniˌwɛr/
Аналогічно відбувається чергування схожих
за звучанням і вимовою голосних звуків /æ/, /ɛ/
та /ə/ в рядках 8 і 9:
8. and it’s you are whatever a moon has always meant
/ænd ɪts ju ɑr ˌwʌˈtɛvər ə mun hæz ˈɔlˌweɪz mɛnt/
9. and whatever a sun will always sing is you
/ænd ˌwʌˈtɛvər ə sʌn wɪl ˈɔlweɪz sɪŋ ɪz ju/
Також для цього твору характерна алітерація.
В рядках 5 та 6 повторюється звук /f/:
5. i fear 		
/aɪ fiər/
6. no fate (for you are my fate … /noʊ feɪt (fɔr ju
ɑr maɪ feɪt…/
Наприклад, в рядках 6, 7 повторюється звук /w/:
6. no fate (for you are my fate, my sweet) i want
/noʊ feɪt (fɔr ju ɑr maɪ feɪt, maɪ swit) aɪ wɑnt/
7. no world (for beautiful you are my world, my true)
/noʊ wɜrld (fɔr ˈbjutɪfəl ju ɑr maɪ wɜrld,maɪ tru)/
У рядках 11 та 12 повторюється звук /ð/:
11. (here is the root of the root and the bud
of the bud
/hiə ɪz ðə rut ʌv ðə rut ænd ðə bʌd ʌv ðə bʌd/
12. and the sky of the sky of a tree called life; which
grows
/ænd ðə skaɪ ʌv ðə skaɪ ʌv ə tri kɔld laɪf; wɪʧ
groʊz/
Анафору знаходимо на початку 1, 3, 5 рядків
в повторенні займенника і (англ. «я»):
1. i carry your heart with me (i carry it in
2. my heart) i am never without it (anywhere
56

ISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

3. i go you go,my dear;and whatever is done
4. by only me is your doing,my darling)
5. i fear
Рядки 6 і 7 починаються з no:
6. no fate (for you are my fate, my sweet) i want
7. no world (for beautiful you are my world, my true)
Подальші анафори знаходимо у 8 і 9 у повторенні and та here is у 10 та 11 рядках.
Віршований розмір у вірші не має чіткої структури. Для прикладу, нижче наведена схематична
структура наголосів першої строфи (рис. 1 ).

Рис. 1. Наголоси

Для лексичного аспекту вірша характерна відсутність неологізмів, оказіоналізмів та конверсій,
які властиві поетичному стилю Е.Е. Камінгса [5,
85]. З іншого боку, вірш побудований на повторах. Наприклад, перші і останній рядки однакові:
1. i carry your heart with me (i carry it in
2. my heart) …
15. i carry your heart (i carry it in my heart)
Паралельні конструкції no ім. (for прикм. are
my ім., my ім.) наявні в другій строфі:
6. … (for you are my fate, my sweet)
7. … (for beautiful you are my world,my true)
Повтори також знаходимо у фразах the root
of the root, the bud of the bud, the sky of the sky.
Граматична площина вірша також містить елементи девіації. Автор змінює прямий порядок
слів, який мав би відповідати схемі subject-verbcomplement, на complement-subject-verb. Також
звертання my fate, my sweet та my world,my true
розміщено не на початку речення, а в кінці.
7. … (for beautiful you are my world,my true)
Характеристикою, властивою поетичному
стилю Е. Е. Каммінгса, є реалізація прийомів графічної девіації [5, 85; 17]. В поезії I carry your heart
пунктуація хаотична. Автор уникає використання
крапок, проте активно вживає коми, крапки з комою і дужки. Крім того, декапіталізовані початки
речень, рядків вірша та займенник першої особи
однини, які в англійській мові пишуться з великої
літери. Енжамбеман також характерний для цього
твору. Наприклад, 5 рядок складається з двох слів
i fear, а продовження думки знаходиться у наступному рядку. Отже, відсутність розділових знаків,
енжамбеман та декапіталізація створюють ілюзію
безперервного потоку думки.
На метасеміотичному етапі аналізуємо прийоми виразності у творі. Особлива увага приділяється саме метафорам, іронії та парадоксам.
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Одним із поширених прийомів, властивих поетичній манері автора, є гіпербола. Вона виражена
в прислівниках та неозначених займенниках:
2. i go you go,my dear;and whatever is done
3. by only me is your doing, my darling).
Твір побудовано на метафоричних порівняннях. Наприклад, перша і головна метафора, яка
розпочинає і закінчує вірш, ототожнює heart
із матеріальним об’єктом, який можливо носити з собою. Словосполучення your heart постає
збірним образом людських чеснот, життєвих поглядів, системи цінностей, відданості, а також
асоціюється з поняттями любов і душа [10, 232].
Оксфордський словник сполучень надає ряд дієслів, які використовуються з іменником heart,
серед яких відсутнє дієслово carry [20]. Отже, метафора i carry your heart with me може означати
душевну єдність та постійне обмірковування головного героя персонажа you.
Наступні метафори будуються на порівнянні уособленого you з символічними об’єктами.
Проста метафора you are my fate (англ. «ти моя
доля») ототожнює you із абстрактним поняттям
fate (англ. «доля»). Усвітовій літературі символічне значення долі уособлює щось невідоме та неминуче. Отже, метафоричне порівняння you з fate
свідчить про переконання головного героя, що
вони призначені один для одного. Як і попередня,
метафора you are my world символізує залежність
головного персонажа i від персонажа you.
You are whatever a moon has always meant and
whatever a sun will always sing — складна метафора. Її частиною є персоніфікація moon та sun (англ.
«місяць», «сонце»), яка приписує їм людські властивості: місяць отримує здібність мислити, гадати, роздумувати, мати на увазі, а сонце — співати
[10, 308, 480].
Іншою характерною особливістю цього вірша
є використання символів. Символ місяця видається одним із провідних в світовій літературі.
Спершу, згідно з біблійними текстами, місяць постає одним з величних світил, що були поставлені
Богом на початку творення світу. У давньогре
цькій літературі він порівнюється з нічним сонцем, царицею ночі, примарою світла, є початковою точкою відліку тижні та місяця [15, 129–131].
Так само і сонце існує від початку світу, постає
головним джерелом світла вдень, а отже ці властивості переносяться і на суб’єкт закоханості
головного героя [15, 209]. Місяць і сонце також
інтерпретуються як символ батьківства — батько
й матір, або протистояння світла і темряви, добра
і зла. Символічним є граматичний час, використаний в описі цих двох космічних тіл: про місяць
йдеться в минулому часі, що символізує пройдений етап життя, а про сонце — у майбутньому,
тобто час, який ще чекає на закоханих.
Наступні метафори будуються навколо символу life, тобто життя. Life (англ. «життя») отоISSN 2311-2425 (Print)
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тожнюється з deepest secret (англ. «найглибший
секрет»), the root of the root (англ. «корінь кореня»), the bud of the bud (англ. «брунька бруньки»),
the sky of the sky (англ. «небо небес»). Символ root
(англ. «корінь») є прообразом першопричини,
зародження, початкової точки світу. Символ root
(англ. «корінь») тісно пов’язаний з символом tree
(англ. «дерево»), яке в літературі ілюструє квітучость, родючість або ж є уособленням окремої людини чи сім’ї [15, 219]. Bud (англ. «брунька») символізує ніжність, красу, залежність від
сприятливих обставин. Sky (англ. «небо») виступає символом миру, мрій та раю [10, 455]. Повторення кожного з цих символів подвоює їх значення, надаючи емоційного забарвлення та яскравішого ритмічного малюнку [8, 459].
У лінгвопоетичному аналізі або на метаметасеміотичному рівні аналізу за В. Я. Задорновою,
головною метою є зрозуміти і декодувати ідейно-образні поняття, вкладені автором у його твір.
За К. Ю. Ігнатовим, лінгвопоетичний аналіз
художнього твору виділяє три види образу відповідно до їх функцій. Це образ-уявлення, образ-персонаж та образ-голос. Образ- уявлення —
чуттєві образи предметів та елементів реальності,
які оточують образ-персонаж, але не взаємодіють
з ним безпосередньо. Образ-персонаж — той,
«чий внутрішній світ відкривається перед читачем. Образ-голос — ліричний суб’єкт, чия система цінностей, світосприйняття стають джерелом
внутрішньої єдності переживань…» [4, 11–12].
У поетичному тексті Е. Е. Каммінгса i carry
your heart мова йде від першої особи і представляє собою монолог-звернення закоханої людини
до персонажа you. У творі відсутні імена, вживаються виключно займенники i та you. Сам автор,
говорячи про себе, використовує декапіталізоване i. Одне із можливих пояснень цьому є повне
емоційне «занурення» персонажем i в персонаж
you, який став для першого сенсом життя. Аналізуючи головну думку поезії i carry your heart with
me, персонаж і демонструє, як you стало для нього
всім, як він подумки перебуває разом з ним/нею
і таким чином губить себе.
Образ-персонаж — це і, який розкриває свої
почуття. Завдяки тому, що замість імен автор використав займенники першої і другої особи, кожен читач може поставити себе на місце і.
Образом-голосом у творі також виступає сам
автор. Щоб зрозуміти образ-уявлення, потрібно проаналізувати другорядні елементи твору,
оточення головного героя. Проте, події віршу не
відбуваються у конкретному приміщенні, місті
або навіть країні. Автором описується його внутрішні почуття, емоції, активно працює його уява.
Тому, як висновок, образом-уявою виступає внутрішній світ самого автора.
Результати дослідження. Поезія Е. Е. Камінгса була проаналізована на семіотичному та мета-
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семіотичному рівні. Також лінгвопоетичний аналіз дав змогу ідентифікуввати ідейно-образний
зміст тексту.
Семіотичний рівень лінгвостилістичного аналізу показав, що основними прийомами є декапіталізація, асонанс та алітерація, які надають віршу ритм. Енжамбеман, в свою чергу, компенсує
відсутність пунктуації. Метасеміотичний аналіз
виокремив основні метафори, побудовані на порівнянні персонажу you з символічними образами неба, серця, дерева та ін. Лінгвопоетичний
аналіз виділив три образи-персонажі твору —
персонаж-i, персонаж-you та персонаж-голос,
яким є сам автор.
У вірші не згадуються власні імена або займенники, що вказували б на гендерну приналежність

образів. Завдяки такому прийому, кожен читач
має змогу поставити себе на місце i, який відкриває свої почуття коханій людині, або you, любов
до якого виспівується у творі.
Символи серця, долі, неба, коренів та дерева
життя є універсальними для різних культур усіх
часів. Яскраве емоційне забарвлення створюється
завдяки вживанню гіперболізваних прислівників
та займенників.
Висновки та перспективи подальших досліджень. У статті було проаналізовано поезію
Е. Е. Каммінгса i carry your heart with me. Подальшою перспективою розвідки є емпіричне дослідження сприйняття поетичної збірки 95 Poems
Е. Е. Каммінгса носіями мови порівняно з його
сприйняттям неангломовними читачами.
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СТИЛІСТИЧНІ ДОМІНАНТИ
ХУДОЖНЬОЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ЖАХЛИВОГО
В ТВОРАХ Е. ПО ТА М. ГОГОЛЯ
Долгушева О. В.,

Центральноукраїнський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка,
вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький, 25006
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Статтю присвячено розгляду мовно-стилістичних засобів створення атмосфери жаху у прозових творах Едгара По та Миколи Гоголя. Категорію жахливого у творчості По й Гоголя реалізовано на рівні системи персонажів, часопростору, атмосфери тощо. Саме остання постала предметом цього дослідження. Автором статті вивчаються основні засоби художньої виразності,
текстуальні прийоми й мовно-стилістичні засоби, за допомогою яких митці слова естетизують жахливе у змалюванні атмосфери.
У результаті дослідження автор доходить висновку про те, що в розглянутих творах американського та українського письменників серед мовно-стилістичних засобів найчисельнішими є
епітети й метафори, що передовсім наявні у чисельних описових пасажах, у тому числі інтер’єрних, екстер’єрних та пейзажних. Розглянуті тропеїчні засоби мають окрім іншого символічні конотації. Типологічні розбіжності спостерігаються у реалізації авторського задуму письменників
стосовно динаміки розгортання атмосфери жаху, використання елементів кольоропису та «передбачення».
Ключові слова: жахливе, художній простір, стилістичний засіб, опис, текстуальний прийом.
Olga Dolgusheva
Stylistic means of representing suspense in short stories by E. Poe and M. Gogol
The paper addresses the issue of stylistic devices and textual means of creating suspense in the emotive
prose of Edgar Poe and Mykola Gogol. This paper studies the linguistic means of presenting the category
of horror comparing short stories by both writers while the literary perspective of Е. Poe’s and M. Gogol’s
writings has been separately described by many other researchers.
The category of horror is represented through some poetic manifestations by both authors: within the set
of characters, space, time, and atmosphere design. Edgar Poe as well as Mykola Gogol resorts to various
stylistic devices to render the nuances of horrific atmosphere predominantly epithets and metaphors. This
is concluded from their quantity in the narratives of both authors since the stories contain an abundance
of descriptive passages. They include interior descriptions, dwellings’ exterior design, landscapes, etc.
The metaphoric devices are also attributed with symbolic connotations assigning additional meanings
and implications alluding to national-specific philosophies and imagery. The authors differ in presenting
the mood of horror in the way the atmosphere develops, as well as in the use of foreshadowing devices and
color tropes.
Key words: horror, horrific, space, stylistic device, textual device, description.

Вступ. Життя людини, як і будь-яка
сфера її діяльності, сповнена протиріч і протилежностей. Наукове й художньо-естетичне
освоєння дійсності відбиває таку її властивість
через певний категорійний апарат. Сучасні дослідження, що здійснюються на перетині лінгвістики, літературознавства, філософії, естетики,
є вельми цікавими для науковців, адже вони
сприяють розширенню й поглибленню перспективи розгляду предмету наукового пізнання.
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Тож і категорією жахливого оперують філософи, культурологи, фольклористи, літературо
знавці тощо.
Жахливе як категорія естетики в літературному творі набуває ознак охудожнення, що є самобутнім виявом світоглядної та мистецької позиції
письменника. Через авторський задум та майстерне володіння словом жахливі замальовки
Едгара По та Миколи Гоголя вирізняються неабиякою яскравістю й оригінальністю.
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Актуальність статті зумовлена доцільністю
порівняльного аналізу шляхів та засобів художньої естетизації жахливого в прозових творах
американського та українського митців слова.
Метою статті є визначення превалюючих лінгво-стилістичних прийомів та засобів створення
«жахливої» атмосфери Е. По та М. Гоголем. Об’єктом розгляду є короткі прозові твори обох письменників: “Berenice”, “The Tell-Tale Heart”, “The Fall
of the House of Usher”, “The Masque of the Red
Death”, “The Black Cat” (Е. По) та «Майская ночь,
или Утопленница», «Вечер накануне Ивана Купала», «Сорочинская ярмарка», «Вий», «Пропавшая
грамота» (М. Гоголь). Предмет дослідження —
мовно-стилістичні засоби та текстуальні при
йоми художньої презентації категорії жахливого
у створенні атмосфери літературного твору.
Критичний огляд літератури, концептуальних рамок, гіпотез і т. ін. Питання літературних
проявів категорії жахливого привертало увагу
багатьох дослідників. Зокрема, типологія готичного роману як провідного жанру, що естетизує
жахливе та актуалізує відповідні психологічні
стани людини, деталізована у працях Е. Біркхед
та Д. Варми [17; 20]. Перша виводить жанрову парадигму готичного роману, що охоплює як власне
готичний роман, так і так званий роман напруги
й незрозумілої тривоги, східну повість жаху й сатиричні різновиди готичної прози. Окрему увагу
Біркхед приділяє американській готиці, в якій
творчість Е. По посідає чільне місце. Дослідниця наголошує на здатності письменника нетривіально тлумачити загальноприйняті поняття
(murder as a fine art), змальовувати хворобливі
стани людської свідомості (a conscience possessed
by the imp of the perverse), уміння передавати парадоксальність людських почуттів (awe, wonder,
horror, curiosity, hope, alterating and intermingled)
[17]. Другий автор у розвідці “The Gothic Flame”
виокремлює кілька шкіл готичного роману, опрацювавши широкий теоретичний та емпіричний
літературний і літературно-критичний матеріал
[20].
Т. М. Єфіменко у своїх публікаціях звертає
увагу на літературознавчі та лінгвістичні аспекти
англомовних готичних романів, а саме: тематичні моделі, сюжетно-композиційні компоненти,
систематизацію мовних й лінгвостилістичних
засобів, використаних авторами на різних рівнях
організації тексту романів, гендерні аспекти тощо
[9; 10; 11; 18].
Вивчення творчого доробку Е. По та М. Гоголя
має передовсім монографічне літературознавче
спрямування. Такими розвідками зокрема є «Античність в естетиці й поезії Едгара По», «Критика
«читацького відгуку» (Reader-Response Criticism)
(на матеріалі оповідання «Падіння дому Ашерів») С. М. Пригодія [13; 12], «Полісемантика імені у творчості Е. По» О. П. Горенко [6], “The Pit
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and the Pendulum”: об особенностях постмодернистского дискурса в новеллистике Эдгара По»
С. О. Тузкова [15]. Гоголівські студії також вирізняються неабияким розмаїттям: «Гоголь і формалісти» (В. Агеєва) [1], «Фантастика у «Страшній
помсті» Гоголя» (В. Державін) [7], «Феномен ночи
в творчестве Н. В. Гоголя» (І. А. Станічук) [14],
«Н. В. Гоголь в западноевропейском контексте:
между языками и культурами» (К. Є. Дмітрієва)
[8], «Библейский текст в творчестве Н. В. Гоголя»
(К. І. Голубєва) [4] тощо.
У вітчизняній науковій парадигмі наявні
й компаративні дослідження: «Категорія жахливого у творчості Е. Е. По та М. В. Гоголя»
О. П. Горенко [5], «Поетика жахливого і комічного у М. Гоголя та Е. По» Н. М. Андрійченко [2].
Обидві авторки з позицій сучасного літературознавства заглиблюються у витоки жахливого
і комічного у творчості По та Гоголя. Подібність
життєвих шляхів, самобутність естетико-літературних позицій, вплив національних, філософських, релігійних та етнічних орієнтирів, міфологічних й фольклорних традицій дають можливість дослідницям твердити про типологічні аналогії (а відтак і розбіжності) у змалюванні проявів
жахливого й комічного.
Попри численні літературознавчі розвідки
мовні аспекти художньої презентації жахливого у творах американського та українського
письменників не набули наразі достатньої уваги.
З огляду на це пропонована стаття може розширити дослідницьку перспективу компаративних
студій у вивченні доробку обох авторів.
Методологія дослідження. Методи дослідження зумовлені метою й фактичним матеріалом розвідки. Зокрема, у ході дослідження було
використано метод стилістичного аналізу, спрямований на виокремлення лінгво-стилістичних
засобів вираження поетики «жахливого» у новелістиці Е. По та М. Гоголя та визначення функцій
цих засобів; інтерпретативний метод уможливив
окреслення зв’язку розглянутих мовно-стилістичних та текстуальних засобів вираження поетики «жахливого» у створенні атмосфери Е. По
та М. Гоголем з певними засадами національних
філософій, символіки й образотворення; спільні
та відмінні риси вираження поетики «жахливого»
в оповіданнях американського та українського
митців слова визначаються шляхом компаративного аналізу.
Результати дослідження та обговорення.
Категорію жахливого в прозових творах Е. По
та М. Гоголя актуалізовано у різних поетикальних
аспектах їх організації — у змалюванні атмосфери
й часопростору, портретизації персонажів, стильовому й змістовому планах тощо. Зупинимося
лише на пріоритетних лінгво-стилістичних засобах художньої презентації «жахливої» атмосфери, адже останній обидва письменники надають
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неабиякого значення через її здатність «співпрацювати» з іншими аспектами задля створення
естетично самобутнього літературного витвору
та його впливу на читачів.
Схожості й відмінності у презентації атмо
сфери жаху в оповіданнях американського
й українського письменників доцільно простежити з опертям на композиційну побудову творів.
Приміром, гоголівська «Майская ночь, или
Утопленница» та “Berenice” Е. По розпочинаються епіграфами, які дещо по-різному обумовлюють
атмосферу творів та її розгортання. М. Гоголь
за допомогою порівняння «мурдуютця, мурдуютця, мов хорти за зайцем», вжитого для показу релігійного пошуку хрещених, які врешті решт
можуть зустріти чорта, який нібито безкоштовно
і легко все дістане: «тiльки ж куди чорт уплетецця, то верть хвостиком — так де воно й вiзмецця,
неначе з неба», налаштовує читача на те, що у творі матиме місце звернення до потойбічних сил.
Епіграф передує і оповіданню Е. По “Berenice”.
Наявність лексем sepulchrum, curas неоднозначно окреслює тематичну спрямованість новели
й закладає основу розгортання подієвого ряду
та змалювання похмурої атмосфери. У самому
ж оповіданні вже перше слово — MISERY — дає
зрозуміти, що жах як основний естетико-психологічний концепт твору превалюватиме протягом
усієї новели. Значення його підсилене графічно
— всі літери у слові великі. За рахунок вживання
епітета manifold автор ніби поглиблює значення
іменника, яке далі лише нагнітається синонімічним словосполученням multiform wretchedness.
Серед інших засобів, вжитих з тією ж метою, можемо звернути увагу на повтор у першому та другому реченнях цілої фрази “Overreaching the wide
horizon as the rainbow”, яка до того ж є частиною
порівняння — “Overreaching the wide horizon
as the rainbow, its hues are as various as the hues of that
arch”. У такий спосіб порівняння ніби розшифровує, розширює зміст епітетних конструкцій.
Далі у першому абзаці зустрічаємо авторський оказіоналізм unloveliness, що привертає
увагу особливістю словотвору за допомогою заперечного префікса un-. Це може свідчити про
намір Е. По підкреслити сам відтінок значення
як своєрідне протиставлення позитивному відповіднику зазначеного іменника. Інші авторські
оказіоналізми, які знаходимо в оповіданні (pupilless, a being-not), так само містять у собі заперечні частки і відтак спрямовані на актуалізацію
контрасту між значеннями новоствореного деривату та вихідної семеми. В уяві читача образи
ока без зіниці чи людини-неістоти не можуть не
викликати почуття жаху.
Низка контекстуальних синонімічних лексем
(sorrow, evil, anguish, agonу), що акумульовані
в межах цього ж доволі короткого абзацу та інтенсифіковані за допомогою антонімічних слів
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(ecstasy, good, joy, bliss, beauty) змушує реципієнта
зануритися в атмосферу наскрізної похмурості
й страху та їх неминучості. Схожу функцію виконує й акцентування значень однокореневих слів
в рамках таких конструкцій: “<…> memory was
replete with horror”, “horror more horrible from being
vague”, “terror more terrible from ambiguity”.
У Е. По атмосфера жаху зберігається впродовж усього тексту новел. Читач спостерігає лише
її нагнітання, емотивність якої підвищується
ближче до кінцівки творів. Ефект градації посилюється зокрема і використанням полісиндетону
(“And now was acknowledged the presence of the Red
Death. He had come like a thief in the night. And one
by one dropped the revellers in the blood-bedewed halls
of their revel, and died each in the despairing posture
of his fall. And the life of the ebony clock went out with
that of the last of the gay. And the flames of the tripods
expired. And Darkness and Decay and theRed Death
held illimitable dominion over all” (“The Masque of the
Red Death”); емфатичних інверсивних конструкцій (“From that chamber, and from that mansion,
I fled aghast” (“The Fall of the House of Usher”),
“But to these words I hearkened in vain for a reply”
(“The Cask of Amontillado”), “On the body’s head, its
one eye filled with fire, its wide open mouth the color
of blood, sat the cat, crying out its revenge!” (“The Black
Cat”); алітерації (“And Darkness and Decay and
the Red Death held illimitable dominion over all”
(“The Masque of the Red Death”; “<…> and from it,
with a rattling sound, there rolled out some instruments
of dental surgery” “Berenice”); кумуляції пунктуаційних знаків (“It grew louder — louder — louder!
And still the men chatted pleasantly, and smiled. Was
it possible they heard not? Almighty God! — no, no!
They heard! — they suspected! — they knew! — they
were making a mockery of my horror! — this I thought,
and this I think. But anything was better than this
agony! Anything was more tolerable than this derision!
I could bear those hypocritical smiles no longer! I felt
that I must scream or die! — and now — again! —
hark! louder! louder! louder! louder!–” (“The Tell-Tale
Heart”), “What said he? — some broken sentences I
heard. He told of a wild cry disturbing the silence of the
night — of the gathering together of the householdof a search in the direction of the sound; —and then
his tones grew thrillingly distinct as he whispered me
of a violated grave — of a disfigured body enshrouded,
yet still breathing, still palpitating, still alive! He pointed
to garments; — they were muddy and clotted with gore.
I spoke not, and he took me gently by the hand; — it was
indented with the impress of human nails” (“Berenice”);
графічних виділень курсивом та великою літерою, що зчаста надає виділеним словам ознак
алегорії й персоніфікації (“I was a low, dull, quick
sound — much such a sound as a watch makes when
enveloped in cotton” ( “The Tell-Tale Heart”); “<…>
the fragments of the ‘HOUSE of USHER’ ” (“The Fall
of the House of Usher”), “And Darkness and Decay
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and the Red Death held illimitable dominion over all”
(“The Masque of the Red Death”).
Якщо Е. По створює атмосферу жаху вже
з самого початку новели, то у М. Гоголя оповіді починаються радше загадково, аніж жахливо.
Наприклад, для створення атмосфери у творі
«Майская ночь, или Утопленница» автор уживає метафоричний вираз «И задумавшийся вечер
мечтательно обнимал синее небо», що не віщує
нічого недоброго, а лише поетично описує чари
ночі. Проте далі, шляхом застосування психологічного паралелізму — «Уже и сумерки; а песни все не утихали» — автор налаштовує читача
на думку про те, що дія продовжуватиметься,
попри те, що день завершився. Те, що М. Гоголем акцентується сутінковий час, на нашу думку,
демонструє гру темного, за якого дія вже переходить на рівень містики. Цим же прийомом автор
користується і далі в оповіданні: «<…> с того
времени покою не было тёще. Чуть только ночь,
мертвец и тащится <…> Днём всё спокойно,
и слуху нет про него; а только станет примеркать — погляди на крышу, уже и оседлал, собачий
сын, трубу», щоразу актуалізуючи імпліцитні
значення епіграфа.
Схожі порубіжні стани доби є знаковими для
Гоголя, адже у цілій низці його творів подібні
описи сприяють не лише створенню страшної,
утаємниченої атмосфери, але й акцентують душевні стани героїв, близьких до містичних («Вечер накануне Ивана Купала»: «Вот уже и солнца
нет. Небо только краснеет на одной стороне.
И оно уже тускнеет. В поле становится холодней.
Примеркает, примеркает и — смерклось»; «Вий»:
«Сумерки уже совсем окрасили небо, и только
на западе бледнел остаток алого сияния», «Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем
приметам, нельзя было ожидать ни звёзд, и месяца», «когда сонце стало садиться, мёртвую понесли в церковь»; «Сорочинская ярмарка»: «толки
про красную свитку, наведшие такую робость на
народ в таинственные часы смерек, исчезли с появленим утра»).
Про присутність містики свідчать і пророчі
слова Ганни — головної героїні твору «Майская
ночь, или Утопленница», які вона промовляє
козакові: «Мне все что то будто на ухо шепчет, что вперед нам не видаться так часто».
Тут автор вдається до прийому передбачення
(foreshadowing), який також наявний і в інших
оповіданнях та повістях автора («Вий»: «Философ
вздрогнул по какому-то безотчётному чувству,
которого он сам не мог растолковать себе. Тёмное
предчувствие говорило ему, что ждёт его что-то
недоброе»; «Сорочинская ярмарка»: «Недаром,
корда я собирался на эту проклятую ярмарку,
на душе было так тяжело, как будто кто взвалил
на тебя дохлую корову, и волы два раза сами поворачивали домой»).
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Проте далі знову нічого не віщує біди, герої
бачать лише «теплое украинское небо, завешенное
снизу кудрявыми ветвями стоявших перед ними
вишен». Можемо припустити, що згадування вишні невипадкове. З прадавніх часів українці вважали вишню уособленням світового дерева життя, адже вишня — це «божественне дерево», присвячене Сварогу [16, с. 118]. Символіка ж вишні
не обмежується дохристиянськими віруваннями.
Вишневий садок біля хати постає образом рідної
землі, матері-годувальниці — традиційного об’єкта щемливого замилування. Водночас колір вишневих ягід може віщувати криваві події, що чекають на героїв далі. З іншого боку, небо — символ
світу добра, місця де усе підпорядковане Божій
волі. На доказ цього наведемо твердження Левка
про те, що «у бога есть длинная лестница от неба
до самой земли <…> и как только бог ступит
на первую ступень, все нечистые духи полетят
стремглав и кучами попадают в пекло». Небові
протиставляється земля, де не все так райдужно:
«пруд, угрюмо обставленный темным кленовым
лесом и оплакиваемый вербами, потопившими
в нем жалобные свои ветви». Ймовірно, тут дається взнаки й ранньохристиянське тлумачення
верби як нечистого дерева, з якого було зроблено
цвяхи для хреста для розп’яття Ісуса [16, с.117].
Тож у М. Гоголя передбачення, що вплетені
в текст оповідань, втаємничено віщують негаразди, нещастя чи вплив інфернальних сил на життя
й долю дюдини. Схожі передбачення знаходимо
й в американського автора. Е. По про наближення трагічних чи жахливих подій, як-от на початку оповідань “The Black Cat”: “Tomorrow I die.
Tomorrow I die” та “The Mask of the Red Death”:
“The Red death has long devastated the country”. Це ж
стосується і більшості заголовків його оповідань
(“The Black Cat”, “The Fall of the House of Usher”,
“The Mask of the Red Death”), які неоднозначно інформують читачів про трагічність подій, що змальовані у самих творах.
Щодо розповідей М. Гоголя, то на початку творів, аби показати тло, на якому відбуватимуться
події та змалювати поступову зміну атмосфери
від приємної, мрійливої до страхітливої, митець
слова часто вдається до епітетних характеристик. Приміром, тропи, подані нижче, виконують
функцію не лише змалювання місця подій, а й сугестують самобутність художнього простору:
роскошен день в Малоросси, голубой неизмеримый
океан, влюблённую землю, статными подсолнечниками, золотые снопа хлеба, усталое солнце,
чудный воздух, божественная ночь, очаровательная ночь, блистательная ночь, серебряный туман
тощо. Контрастне тло створюється епітетами, що
безпосередньо сприяють створенню відтінків атмосфери жаху: проклятое место; дьявольский
хохот загремел со всех сторон; огненный месяц;
жалобные ветви; странное, упоительное сияние;
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глухая ночь; проклятые шипы и сучья; мрачные
образа; страшная, сверкающая красота; тишина была мёртвая; страшна освещённая церковь;
ночь была адская; лай собачий был как-то страшен; тишина была страшная. Наведені приклади
акцентують увагу письменника на створенні особливого хронотопу як невід’ємного компоненту
художнього твору, а гра на контрастах ще більше
увиразнює динамічний розвиток настрою.
Епітетів, що демонстрували б зміни в настрої
оповідань, не спостерігаємо в Е. По. Американський письменник із самого початку створює похмуру, атмосферу, що лякає. У своїх творах він неодноразово використовує епітети horror та disgust
впродовж всієї розповіді, але у властивій йому
манері переносить відчуття жаху на більш глибокий рівень, додаючи синоніми на зразок terror
(disapprobation and surprise — then, finally, of terror,
of horror, and of disgust). Також увагу привертають
такі епітети, як, raven-winged hours, dreadful silence,
multiform wretchedness, wild ideas, fearful page
(“Berenice”), що посилюють страхітливість атмо
сфери як її бачить оповідач та її вплив на читача.
Звернімося до метафор. Серед найбільш
яскравих в оповіданні “Berenice” Е. По видаються
такі, як “it is wonderful what stagnation there fell upon
the springs of my life” — у цьому прикладі смислове
значення безпросвітного стану речей у житті героя підсилене лексемою із позитивним значенням
wonderful; the silent flight of the raven-winged hours —
функція цього метафоричного виразу, на нашу
думку, полягає в нагнітанні загальної атмосфери
жаху; the cry of fire — полум’я автор наділяє здатністю кричати, що викликає моторошне відчуття
у читача, ця пожежа шляхом психологічного паралелізму демонструє внутрішню руйнацію героя
і співвідноситься з його матеріальним занепадом:
“My entire worldly wealth was swallowed up, and I
resigned myself thenceforward to despair”. Тут помічаємо ще одну метафору, адже swallowed upхарактеризує несамовиту дію полум’я, яке поглинуло дім
оповідача. Важливо звернути увагу на те, як американський письменник за допомогою антитези
в одному зі своїх творів визначає одне з ключових
понять, поняття зла — evil is a consequence of good
(зло є наслідком добра), що не лише впливає на загальну атмосферу твору, а й відтворює світоглядну позицію митця. Автор продовжує свою думку
і робить висновок, що, таким чином “out of joy is
sorrow born”. Світле минуле змінює безпросвітне
теперішнє “the memory of past bliss is the anguish
of today” ( “Berenice”).
У Гоголя можемо виділити дві групи метафор, до яких вдається автор: ті, які він вживає
для створення загальної, нейтральної, іноді навіть мрійливої атмосфери, і ті, що презентують
атмосферу жаху. Перша група рясніє такими прикладами: «серебряные песни летят по воздушным
ступеням», «золотые снопы хлеба станом распо64
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лагаются в поле и кочуют по его неизмеримости»,
«полдень блещет в тишине», «дорога кипела народом», «горы горшков, закутанных в сено, медленно
двигались, кажется, скучая», «миска или макитра
хвастливо выказывалась из высоко возгромождённого на возу плетня», «угасающий день пленительно и ярко румянился», «горит и дышит он
[небесный свод]», «весь ландшафт спит», «месяц
заслушался его [соловья] посреди неба».
Відмітно, що Гоголь приділяє особливу увагу
саме довкіллю, природі. Яскравою ілюстрацією
цього є те, що автор може протягом цілого абзацу
образно персоніфікувати річку, як-от: «река-красавица блистательно обнажила серебряную грудь
свою, на которую роскошно падали зелёные кудри
дерев. Своенравная, как она в те упоительные
часы, когда верное зеркало так завидно заключает в себе её полное гордости и ослепительного
блеска чело, лилейные плечи и мраморную шею,
осенённую тёмною, упавшею с русой головы волною, когда с презрением кидает одни украшения,
чтобы заменить их другими, и капризам её конца нет, — она почти каждый год переменяла свои
окрестности, выбирая себе новый путь и окружая
себя новыми, разнообразными ландшафтами».
У переважній більшості наведених описів М. Гоголь демонструє одвічне українське замилування
природою, обстоювання філософії антеїзму.
Метафорично український митець змальовує
і атмосферу жаху (друга група), що можна проілюструвати такими прикладами: «страх мешал всякому помкнуть глаза свои», «деревья, все в крови,
казалось, горели и стонали», «небо заскалившись,
дрожало», «пруд, угрюмо обставленный тёмным
кленовым лесом и оплакиваемый вербами, потопивши ми в нём жалобне ветви свои», «огромный
огненый месяц величественно стал в это время
вырезываться из земли», «пруд тронулся искрами», «величественно и мрачно чернел кленовый
лес», «деревья <…> розгульно покачивались, шепоча листьями пьяную молвь», «свечи трепетали».
Відмінною рисою оповідань Гоголя є і використання порівнянь задля інтенсифікації впливу
«страшних» замальовок на читача: «в лесу живут
цыганы и выходят из нор своих ковать железо в такую ночь, в какую одни ведьмы ездят на
кочергах своих», «темно и глухо, как в винном
подвале», «деревья, что охмелевшие козацкие головы розгульно покачивались», «и снова отсвечивается в речке, вздрагившей, как польский шляхтич в козачих лапах», «так хватился на дне его
о землю, что кажись и дух вышибло», «так в поле
скверно, как в голодном брюхе», «что-то холодное,
как лёд», «какая-то тёмная мысль, как гвоздь, сидела в его голове», «хрипло всхлипывали они [слова], как клокотанье кипящей смолы», «ветер пошёл по церкви от слов, и послышался шум, как
бы от множества летящих крыл», «так скучно
по пекле, что хоть до петли». Через порівняння
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автор спрямовує читачів на витворення подумки
жахітливих образів, що в їхній уяві активізують
основні чуттєві способи сприйняття — слухове
(всхлипывали), зорове (темно), тактильне (чтото холодное) тощо.
Ще одним засобом охудожнення атмосфери
жаху в Гоголя є протиставлення: «Скажи ему, что
свадьбу готовят, только не будет музыки на нашей свадьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилок. Не пойду я танцевать с женихом своим:
понесут меня. Тёмная, тёмная моя будет хата:
из кленового дерева, и вместо трубы крест будет
стоять на крыше!», «Будет же, моя дорогая рыбка, будет и у меня свадьба: только и дьяков не будет на той свадьбе; ворон чёрный прокрячет вместо попа надо мною; гладкое поле будет моя хата;
сизая туча — моя крыша<…>» («Ночь на Ивана
Купала»). Бажаного ефекту автор досягає шляхом
антитетичного змалювання подій щасливих і сумних, світу живих та потойбіччя.
Окремої уваги, на нашу думку заслуговують
створені письменниками екстер’єрні та інтер’єрні характеристики, адже вони наскрізь пронизані
атмосферою жаху.
Так, у М. Гоголя будинок біля ставу у творі
«Майская ночь, или Утопленница» ніби живий:
«Возле леса, на горе, дремал с закрытыми ставнями старый деревянный дом». Автор оживляє
його за допомогою метафори. Занедбаний стан
будинка як свідчення покинутості і таємниці Гоголь виражає за допомогою епітета дикая трава
(яка вкривала його дах). І знову ефекти таємничості та відчуття страху нагнітаються за допомогою метафори — «лес, обнимая своею тенью,
бросал на него дикую мрачность». Уже згаданий
ставок автор пов’язує з будинком: «ореховая роща
стлалась у подножия его и скатывалась к пруду».
Це лише посилює атмосферу похмурості й жаху,
адже вони гармонійно доповнюють одне одного.
Серед інших метафор на позначення екстер’єру
у контексті атмосфери жаху найбільш яскравими
видаються такі: «блестят при месяце толпы хат;
ещё ослепительнее вырезываются из мрака их
низкие стены» («Майская ночь, или Утопленница»), «церковь <…> уныло стояла на краю села»;
«поглощённые ночным мраком луга» («Вий»),
«На дворе трещал мороз и замуровывал наглухо
узенькое стекло нашей хаты» («Вечер накануне Ивана Купала»). Для змалювання екстер’єру,
у межах якого відбуваються страшні події, Гоголь
вдається до епітетів: «вместо мрачных ставней»
(«Майская ночь, или Утопленница»), «сад страшно запущен» («Вий») та порівнянь: «темно и глухо, как в винном подвале», «речка черная, словно
вороненая сталь» («Пропавшая грамота», «Вий»)
тощо.
Едгар По, на відміну від Гоголя, приділяє більшу увагу інтер’єру, без звернення до того, що відбувається навколо будівель. Прикладом опису
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екстер’єру є фрагмент новели “The Masque of the
Red Death”, що увиразнює контраст між тим, що
відбувається у абатстві та за його межами. Все
зводиться до останніх двох речень абзацу: “All
these and security were within. Without was the ‘Red
Death’ ”, які вкрай лаконічно вказують на два протилежні «світи».
Ще одним прикладом акцентування екстер’єру
в увиразненні жахливого є сприйняття будинку
героєм оповідання “The Black Cat”. Після пожежі
його будинок більше не домівка, він називає його
the ruins. Такий психологічний паралелізм лише
посилює фаталістичне сприйняття теперішнього
й майбутнього, адже не лише дім героя тепер руїна, понівеченим є і його життя. Коли він приходить поглянути на те, що залишилося від домівки,
то бачить моторошну картину: всі стіни завалилися, а біля тієї, що лишилася, лежав мертвий
кіт з мотузкою навколо шиї. У читача цей факт,
безумовно, викликає появу мурашок на шкірі, так
само як і у самого героя: “my wonder and my terror
were extreme”.
У другому абзаці твору “Berenice” для характеристики інтер’єру Е. По вживає епітети gloomy
та gray, які підсилюють ключове забарвлення
створеної атмосфери. На нашу думку, сам порядок речень — “Here died my mother. Herein was I
born.” — не випадковий, адже одвічна дихотомія
позитивного/негативного, високого/жахливого
акцентується митцем навмисно. На рівні синтаксису Е. По вдається до інверсії, яка ніби обрамляє
подані речення, смерть та народження відкривають і завершують висловлювання. Далі у тексті
знаходимо повторення інверсійної конструкції
in that chamber was I born. Завдяки такій конвергенції стилістичних прийомів посилюється емфатичний вплив на читача. Авторське бачення
віри у переселення душ, подане у цьому ж творі
далі, створює певне відчуття жаху, адже відомо,
що така філософія обстоює ідею розплати людини у кожному наступному житті за гріхи, скоєні
в минулих.
Окрім того, відчуття жаху в інтер’єрі Е. По
створює за допомогою гри кольорів: зокрема наявністю кольору — red, у назві твору “The Masque
of the Red Death”, адже асоціативно червоний —
колір небезпеки, заборони, колір крові. Описуючи кімнати, автор продовжує «фарбувати» атмо
сферу в уяві читача. Особливо це помітно в презентації сьомої кімнати: black velvet та deep blood
color. Вона вирізнялася з-поміж інших приміщень:
“But in the western or black chamber the effect of the
fire-light that streamed upon the dark hangings through
the blood-tinted panes, was ghastly in the extreme, and
produced so wild a look upon the countenances of those
who entered, that there were few of the company bold
enough to set foot within its precincts at all”; “But
in this chamber only, the color of the windows failed
to correspond with the decorations. The panes here were
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scarlet — a deep blood color”. Тут scarlet уточнюється за допомогою порівняння з кольором крові,
що підтримує загальну тематичну лінію та часопростір твору. Метафорично автор говорить про
життя в цих кімнатах, яке, ніби у лихоманці, втрачає саму сутність здорового існування: “in them
beat feverishly the heart of life”.
Не випадково також і те, що страшна кульмінація знаходить читача саме у чорній кімнаті,
що з самого початку була описана як найбільш
гнітюча й таємнича, у повітрі якої ніби витає жах.
Письменник сам визнає, що буквально малює
картину подій: “In an assembly of phantasms such
as I have painted”.
В інших новелах Е. По також вдається до акцентування певних елементів атмосфери за допомогою кольороназв, зокрема сірого кольору
(в оповіданні “Berenice”) — gray ruins of memory,
the gray of the early morning, the gray draperies which
fell around her figure. Письменник обіграє пряме та
переносне значення кольороназви, чим акцентує
різнорівневі асоціативні ланцюги у читача під час
сприйняття змальованої ним похмурої й гнітючої
атмосфери.
Символічне значення чорного кольору в новелі “The Black Cat” видається очевидним, адже
чорний колір має цілу низку конотацій. Приміром, у словнику символів Х. Керлота цей колір
може позначати обмежений час на відміну від
білого кольору, що асоціюється із вічністю. Інші
значення цієї бінарної опозиції кольорів пов’язані
із екзистенційними протилежностями як-от життя / смерть, світло / темрява, поява (народження) / зникнення (занепад, смерть) тощо. Та попри
відсутність власне стилістичних прийомів із лексемою black, читач із першого рядка твору поринає в атмосферу смерті: “Tomorrow I die. Tomorrow
I die, and today I want to tell the world what happened
and thus perhaps free my soul from the horrible weight
which lies upon it.” Дихотомія жахливого і прекрасного простежується впродовж усього оповідання,
що демонструють відповідні лексичні ланцюжки:
(destroy, quick to anger, fear-filled eyes, wildly, to hate,
dead, body of my wife, black with dried blood, smell
of decay, mouth the color of blood, revenge) та, з іншого боку, (natural goodness, love of these animals,
likeable kind, a beautiful animal, to pet, softly). Динаміка розвитку подій у новелі обумовлює появу
наведених лексем у тексті — спочатку спостерігаємо появу слів із позитивним значенням, що
згодом поступаються лексемам із негативним.
Кульмінацією створення жахливої атмосфери
стає кінцівка твору, коли читач дізнається про
«помсту» чорного кота.
Одним із елементів інтер’єрного простору
в американського митця слова є годинник. У його
змалюванні (“The Masque of the Red Death”) переважають означувальні прикметники. Маятник
Е. По є похмурим і важким, а його коливанні —
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монотонні (dull, heavy, monotonous). Саме завдяки
таким характеристикам підкреслюється величність речі. Навіть природа дерева та його колір —
чорні: a gigantic clock of ebony. За допомогою метафори the brazen lungs of the clock автор ніби оживляє його. Звук його маятника має надзвичайну
силу і вплив на мешканців: “ <…> and there was
a brief disconcert of the whole gay company; and, while
the chimes of the clock yet rang, it was observed that
the giddiest grew pale, and the more aged and sedate
passed their hands over their brows as if in confused
revery or meditation. But when the echoes had fully
ceased, a light laughter at once pervaded the assembly”.
Е. По недаремно пише слово «час» з великої літери: the Time that flies. На нашу думку, таким чином письменник вказує на його згубну владу над
людьми. Тут, поміж іншим, спостерігається й інша
імплікація, адже бог часу в античні часи пов’язувався із птахом Кроносом. Тож невипадковим є
і дієслово fly (flies)в рамках тропу. Годинник згадується у творі знову і знову, таким чином Е. По
підкреслює фатальну владу часу над людьми: “And
the life of the ebony clock went out with that of the last
of the gay”. Увиразнюється настрій та атмосфера
того, що відбувається, шляхом надання інтер’єру
«відразливих» образних характеристик, як от:
wanton, bizarre, terrible, disgust.
Згадування кольорів притаманне й іншим
проаналізованим оповіданням Е. По. У “The TellTale Heart” темрява кімнати змальована, приміром, як “as black as a pitch with a thick darkness”,
а для змалювання зубів в новелі “Berenice” автор вдається до вживання кольороназв “white”
та “ivory-looking”.
У Гоголя також знаходимо звернення до кольоропису. Так, у характеристиці інтер’єру письменник вдається до червоного кольору: «красный
цвет горит, как огонь», «всё покрылось перед ним
красным цветом. Деревья все в крови, казалось
горели и стонали<…>», «привидение всё с ног до головы покрылось кровью и осветило всю хату красным светом». Як бачимо, червоний у Гоголя символізує кров, що неминуче асоціюється зі смертю,
вбивством, потойбіччям. Часто у протилежність
червоному кольору митець слова звертається
до білого, зокрема, коли мова йде про червону
та білу свитку («Вечер накануне Ивана Купала»,
«Сорочинская ярмарка»). І якщо біла одежина
має всіляти спокій, бо її власник — звичайна людина («Рассеянно глядел парубок в белой свитке,
сидя у свого воза, на глухо шумевший вокруг него
народ»), то власник червоної — представник інфернального світу, чия поява навіює на оточуючих страх та неспокій («<…> — о ужас! Волосі его
поднялись горою! — кусок красного рукава свитки!»). Емоційний вплив на читача посилюється виділенням курсивом таких словосполучень:
«красная свитка», «проклятая свитка», «красный
обшлаг свитки» тощо.
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Самобутність інтер’єру в Гоголя дає змогу не
лише перейнятися атмосферою жаху, але й ознайомитися з елементами побуту, що використовувалися у часи письменника. Приміром, письменник вдало надає людських ознак посудині — «каганец дрожа и вспыхивая, как бы пугаясь чего, светил
нам в хате». Завдяки порівнянням, спрямованим
на персоніфікацію кухонного приладдя, читачеві передається той же страх, що його відчувають
і герої твору. Таку ж роль відіграють метафоричні
й епітетні описи: отдалённые углы притвора были
окутаны мраком; лики святых, совершенно потемневшие, глядели как-то мрачно; гроб грянулся
на середине церкви и остался неподвижным; тёмные образа; черней гроб, стоявший в угрожающей
тишине и неподвижности среди церкви. Зазначені
засоби художньої виразності не лише яскраво характеризують тло, на якому відбуваються страшні події, а й допомагають якнайглибше зануритися в атмосферу жаху, яка пронизує осередки,
сакральні для людини — домівку й церкву.
Висновки та перспективи подальших досліджень. На загал, з матеріалу дослідження нами
було виокремлено 82 одиниці образотворення
у Е. По та 92 одиниці у М. Гоголя, до яких письменники вдаються у створенні «жахливої» атмосфери в оповіданнях. Окрім власне стилістичних
прийомів та експресивних засобів художні твори
обох авторів позначені наявністю і специфічних
текстуальних засобів змалювання атмосфери, якто засоби кольоропису (По і Гоголь), ефект передбачення (Гоголь), оказіоналізми (По) тощо.
Можемо дійти висновку про те, що серед засобів, вжитих для вираження атмосфери жаху, у коротких оповіданнях обох авторів, переважають
епітети, що пояснюється великою кількістю описів. Оскільки окрім інтер’єрних та екстер’єрних
характеристик у М. Гоголя присутні часті пейзажні замальовки, що створюють ефект психологічного паралелізму, кількість епітетів у нього біль-

ша — 32, на відміну від 15 у Е. По, що у процентному відношенні становить 34,8 % та 18,3 % відповідно. Як в американського, так і в українського письменників спостерігаємо метафоричний
спосіб створення атмосфери, обидва митці слова
використовують багато метафор, спрямованих
безпосередньо на презентацію страшного чи акцентування контрасту (8 або 9,7 % — По та 29 або
31,5 % — Гоголь), що надає інтер’єру, екстер’єру
та довкіллю певної таємничості, містики. Важливою рисою охудожнення атмосфери жаху у Е. По
та М. Гоголя є використання символів, засобів кольоропису, та його символічної конотації (14,6 %)
та (5,4 %) відповідно), за допомогою яких письменники, ніби художники малюють в уяві читача
картини страху та жаху.
Однією із ключових відмінностей у створенні
атмосфери американським та українським митцями слова слугують використання ефекту передбачення М. Гоголем — 3 випадки (3,3 %). Це пояснюється тим, що По часто зосереджується на вербальному змалюванні певного відчуття; Гоголь же
надає перевагу непрямому вказуванню на те, що
відбувається, та непрямо натякає на те, що чекає
на героїв далі. Інша розбіжність пов’язана із використанням українським автором прийому градації атмосфери від нейтральної (мрійливої) до
містичної, жахливої. Американський же письменник повністю занурює читача у атмосферу жаху
вже на початку творів, посилюючи її в завершальній частині із використанням цілої низки засобів
(полісиндетон, кумуляція пунктуаційних знаків,
алітерація, графічне виділення, інверсія). Схожих
прийомів в кінцівках гоголівських оповідань не
знаходимо.
Перспективи подальших досліджень бачаться нами у визначення лінгво-стилістичних
засобів реалізації категорії жахливого у портретизації персонажів американського та українського митців слова.
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У статті автори вивчають репрезентації старості в п’єсі-антиутопії К. Денніг “Exstasy Rave”.
У тексті драми старість сприймається як фізичний і моральний занепад та тягар для суспільства.
У майбутньому дискримінаційні практики щодо старшого покоління не лише вербальні, а й фізичні
(примусова евтаназія). Проблемно-семантичні аспекти тілесності в драматичному тексті становлять сегмент ейджистського дискурсу, часом з політичним забарвленням. Денніг пропонує механізми ремоделювання ейджистської свідомості засобами жіночої персоносфери твору.
Ключові слова: старіння, літні дійові особи, ейджизм, антиутопія, Констанц Денніг, “Exstasy
Rave”, тілесність.
Anna Gaidash, Svitlana Kadubovska
Old age representations in Constanze Dennig’s dystopia “Exstasy Rave”
The paper tackles the representations of old age in Constanze Dennig’s dystopia “Exstasy Rave”. Modern
theatrical tendencies and the role of drama as a mouthpiece of social ideas, in particular the issues of aging
and old age, are related; ageist stereotypes in the text of Constanze Dennig are analyzed; problem-semantic
aspects of corporeality are studied; the possibilities of author’s remodeling of discriminatory stereotypes
of old age are inferred. The challenges presented by the Austrian woman playwright in her drama allow us
to attribute her work to the post-dramatic theater, which in Lehmann’s sense is able to help restore the social
continuum and support society’s internal unity. Through the mouths of the protagonists and the nonverbal
plane, Dennig’s drama becomes a means of communication in society. The analyzed age stereotypes of the
play reveal the author’s reflection on the social challenges of modern Western society, including the attitude
to the third age and the aging process. In the dystopia, old age is perceived as a physical and moral decline
and a burden on society. In the future, discriminatory practices against the older generation are not only
verbal, but also physical (forced euthanasia). There are manifestations of self-stereotyping by the aged
dramatis personae themselves. Carefully read problem-semantic aspects of corporeality in a dramatic
text are a segment of ageist discourse, sometimes with a political color. Yet, the woman playwright offers
mechanisms for remodeling the ageist consciousness by means of the female characters (Eva, Michaela).
Dennig constructs a sharply negative vision of the potential consequences of the ageist attitude towards
the elderly because she observes their roots in the socio-economic and moral-ethical issues of today. Thus,
old age is a litmus test for the social morality of Europeans, who set an example to the younger generation
with their attitude to old age.
Key words: aging, elderly characters, ageism, dystopia, Constanze Dennig, “Exstasy Rave”, corporeality.
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Вступ. У сучасній німецькій театральній традиції Х.-Т. Леман вбачає присутність певної політичної «публіцистики», яка перебуває
у русі попри «нездоланну прірву між політичним
началом, яке створює правила, і мистецтвом,
яке завжди створює винятки», адже не можна
помислити театр поза трансгресією або виходом
за межі [5, 291, 297]. Спостерігаючи захід традиційного театру і драматичної п’єси, Леман менш із
тим залишає надію на формування в його висохлих надрах нової естетики, яка задовольнятиме
потреби суспільства (що робив класичний театр
впродовж декількох міленіумів), оскільки зараз
«суспільство і драма не поєднуються разом» [5,
303]. Такою естетикою німецький науковець називає постдраматичний театр з акцентом на тілі виконавця з опертям на традиційну тематику (часто
в новому світлі), складовими якої залишаються
тайна, смерть, занепад, розлука, провина, жертва,
ерос і старість.
У XX–XXI ст. проблема старіння населення
постає однією з важливих проблем західної цивілізації. Старіння населення — це процес, який
характерний для всіх європейських держав, де
висока частка людей літнього віку досягається,
головним чином, збільшеною тривалістю життя.
Старіння зростатиме дедалі як наслідок демографічних змін народжуваності, смертності і частково міграції. Тож останніми роками демографи,
соціологи та геронтологи (А. Барієнтос, Б. Кірстен, С. Вілсон, Дж. Бонгартс, З. Ціммер, Д. Філіпс, Л.І. Дяченко, О. Крентовська, М. Свенчіцькі,
М. Дністрянський, Л.А. Чепелевська, О.П. Рудницький, О.М. Дзюба, О.А. Палієнко) б’ють на
сполох. Статистика свідчить, що до 2050 р. вперше у світовій історії людей віком понад шістдесят
стане більше, ніж дітей до чотирнадцяти років [6].
У зв’язку з цим фахівці передбачають серйозні
економічні й соціальні проблеми, зокрема гарантовану світову економічну кризу, різке зменшення податкових надходжень, скорочення націо
нальних бюджетів, а разом із цим — скорочення
пенсій і медичних послуг.
Для німецькомовних країн проблема старіння
населення також є актуальною. У 2010 р. в рамках
проєкту «Жити до сотні: культурне захоплення
довголіттям», що входив до програми «Інтернаціоналізація в гуманітарні науки», була створена міжнародна організація ENAS (The European
Network in Aging Studies) — Європейська мережа досліджень старіння. Після завершення проєкту ENAS набула статусу офіційної міжнародної асоціації з центром у м. Грац (Австрія) [10].
Природно, що сучасні німецькомовні письменники починають розробляти тематику старіння і літнього віку, зокрема Констанц Денніг, чия
п’єса “Exstasy Rave” про проблематичне майбутнє літніх європейців привернула увагу авторів
цієї розвідки. Актуальність дослідження драми
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К. Денніг зумовлена її популярністю у Західній
(і почасти Східній) Європі та потребою впровадити її до академічного середовища і театрального простору в Україні. Прем’єра п’єси відбулась
у 2003 р. в Австрії у м. Грац у театрах “Theater am
Ortweinplatz” і “Erstes Wiener Lesetheater”. Інші
вистави за цією драмою відбулися у м. Мюнхен
(Artikult Theater), культурному центрі Kultur- und
Bürgerhaus Pelkovenschlössl, у м. Москва (театр
ім. М.Н. Єрмолової та під час міжнародного фестивалю “Net Festival”), у м. Братислава (Divadlо
Arena), та м. Варшава (театри “ADiT” і “Ateneum”).
Крім того, п’єса увійшла до збірки «ШАГ 2», що
складається з 10 перекладених за сприянням Гете
Інституту на російську мову популярних творів
нової німецькомовної драматургії. Мету статті
автори вбачають у вивченні репрезентацій старості в п’єсі-антиутопії К. Денніг “Exstasy Rave”.
Серед поставлених завдань статті є: 1) осмислити
сучасні театральні тенденції і роль драми як рупора суспільних ідей, зокрема у питаннях старіння і літнього віку; 2) проаналізувати ейджистські
стереотипи в канві твору К. Денніг; 3) висвітлити
проблемно-семантичні аспекти тілесності в драматичному тексті “Exstasy Rave”; 4) простежити
можливості авторського ремоделювання дискримінаційних стереотипів старості.
Критичний огляд літератури, концептуальних рамок, гіпотез. Хоча основний масив теоретичного підґрунтя статті зосереджений на питаннях геронтогенезу і його маніфестаціях у тексті
п’єси, важливо згадати про місце і роль драми
й театру як концептуальної рамки дослідження.
Доречність рефлексій Х.-Т. Лемана з приводу зміни (якщо не тотального зникнення) звичної театральної парадигми, представлених у Вступі, підтверджується його ж таки баченням майбутнього
літературного виду, який дослідник пропонує
називати постдраматичним театром. Науковець
знаходить пояснення того, що «театр відмовився
від ідеї начала і кінця» у точних науках: «Наукова
теорія Всесвіту, який ритмічно розширюється
і стискається, теорія хаосу і теорія ігор ще більше дедраматизували реальність» [5, 303]. Колись
театр був місцем комунікації, а драма його комунікаційним засобом. Однак «драматурги адаптують тексти під впливом світу, який швидко
змінюється» [5, 79]; отже, і варіації на тему збільшеної тривалості людського життя дедалі частіше з’являються на сцені (наприклад, у німецькомовній драматургії це «Гостина старої дами»
(1956) Ф. Дюрренматта і «Серце боксера» (1996)
Л. Хюбнера). Сучасні драмознавці (П. Штефанек,
Л. Світцький) переконані у тісній взаємодії драми і геронтогенезу, адже «драматична сконденсованість і насиченість художнього світу п’єси,
зумовлена сценічністю, та інтерактивність, закладена у форматі театральної вистави, дозволяє драмі як літературному роду виразно й наочно
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представляти маркери старіння, що уможливлює
залучення до аналізу вікової динаміки старіння
в драматургії вистав за п’єсами з геронтологічними аспектами» [1, 11].
Категорії «вік» та «старіння» викликають посилену увагу в різних сферах суспільного життя.
Вік — це не лише біологічний та соціальний факт,
але і культурний [10]. Озброївшись базовими
знаннями з галузей геронтології, соціології і психології, американські гуманітарії, зокрема літературознавці, почали прискіпливо вивчати й перечитувати знакові і маловідомі художні тексти
з віковими аспектами літнього віку для глибшого
розуміння викликів старості у сучасному світі.
Саме як явище не просто культурне, а сформоване
культурою, і розглядає старіння М. Гуллетт у своїй книзі “Aged by culture” [11, 12, 101]. Цей підхід,
релевантний і для нашої розвідки, полягає в тому,
що індивідуума роблять старим культурні нормативи, домінантні у соціумі на момент інволюційних процесів першого. Гуллетт стверджує, що
велика частина того, що ми відчуваємо зі збільшенням віку (крім природних наслідків біологічних процесів), зумовлена соціальною культурою.
Американська дослідниця робить ці висновки на
підставі вивчення сучасного їй суспільства, яке,
на її думку, стало простором соціального і культурного відторгнення людей літнього віку, що
уможливлює ейджистські практики (дискримінації на основі віку) [11, 7]. У своїх дослідженнях
віку Гуллетт висвітлює вік та старіння як комплексний, інтерсекційний, соціальний та психологічний конструкт, як низку опосередкованих
відносин між людьми, що перебувають на різних
фазах життєвого шляху [11, 179–196]. Схожі тези
подибуємо у працях Б. Ваксман і К. Вудворд — засновниць літературознавчої геронтології у США.
Якщо перша засвідчує продуктивне і динамічне
старіння літніх жіночих персонажів на матеріалі
Reifungsroman (роман зрілості) [12], то друга викриває ейджистські репрезентації старості, інтерпретує персоносферу літніх дійових осіб і маркери старіння при зверненні до психоаналітичного
прочитання знакових праць сучасності (З. Фройда, В. Вульф, Р. Барта, М. Пруста, С. Бекета) [13].
Як зауважує Х.-Т. Леман, «Німеччина в образотворчому мистецтві й повсякденній культурі
слухняно наслідує американські впливи» [5, 85].
Крім потужних осередків вивчення старіння
і третього віку в США (Е. Вайєтт-Браун, Б. Ваксман, К. М. Вудворд, М. М. Гуллетт, А. Дефалко,
В. Ліпскоум, Е. Саїд, С.Б. Хеннберг) і Великій Британії (Д. Воллас, Дж. Кінг, Х. Смолл, С. Фалкус,
Т. М. Фолкнер, М. Хепворт) сформувалася і продуктивна плеяда західноєвропейських дослідниць
(у тому числі й німецькомовних) з центром у Граці
(Р. Маєрхофер, У. Крібернеґґ, Д. Гремсхеммер-Хол,
М. Оро-Пік’єрас та ін.). Додамо, що в українському літературознавстві проблем старості побіжно
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торкається Т. Кирилова при аналізі сучасного німецького жіночого роману [].
Методологія дослідження. У ХХ і ХХІ ст.
культурний наратив старіння і літературні репрезентації літнього віку досліджують С. де Бовуар,
Р. Маєрхофер, К. У. Майєр, П. Балтес, Л. Розенмайєр, Х.-В. Валь, А. фон Хюльзен-Еш та ін. При
прочитанні драми К. Денніг спираємося на пентаду проблемно-семантичних і поетикальних аспектів вікової динаміки дискурсу старіння, запропоновану в розвідці «Дискурс старіння у драматургії США: проблемне поле, семантика, поетика»
[1]. Культурно-історичний підхід дає змогу окреслити літературознавчу панораму для заглиблення у драматичний текст; за допомогою методу
«ретельного читання» проаналізовано тематичні
вузли, персоносферу геронтогрупи множинного
протагоніста та поетикальні особливості цього
твору для сцени.
Результати дослідження та обговорення.
Констанц Денніг — сучасна австрійська драматургиня та практикуюча лікарка-психіатр, що поєднує свою медичну практику одночасно з творчою
роботою. Зі своїми пацієнтами з психіатричної
практики залучає психодраму і танцювально-рухову терапію. Її п’єса “Exstasy Rave” являє собою
«чорний гротеск, який цинічно вказує на проблему
старіння суспільств» [8]. Денніг рефлексує про
ставлення до людей похилого віку в майбутньому разом з проєкцією на сучасний стан старіння
населення в розвинених державах, ейджистське
ставлення до старих людей і моральних цінностей суспільства, представленою авторкою крізь
призму знецінення людського життя, що втілюється в примусовій евтаназії ((від грец. εὖ — добре, υάνατοζ — смерть) — навмисному позбавленні життя безнадійно хворої людини з метою
припинення її страждань [3]) літніх дійових осіб.
Уточнимо, що ейджизмом вважається створення
стереотипів і дискримінація окремих людей або
груп людей за віковою ознакою; ейджизм може
проявлятися у різних формах, включаючи упереджене ставлення, дискримінаційну практику або
інституціональні заходи політики та практики, які
сприяють закріпленню стереотипних уявлень [7].
Назва п’єси К. Денніг походить від назви електронної танцювальної музики Rave, що грає у клубах, нічних вечірках та Rave-фестивалях. Часто
відвідувачі таких заходів вживають наркотичну
речовину під назвою Exstasy задля відключення
свідомості від реальності й розчинення в музиці. Стереотипно електронна музика і наркотики
асоціюються з молоддю, протиставлення з якою
формує генераційні розриви зі старшими поколіннями, а отже, міжпоколіннєві конфлікти, що
призводять до дискримінаційних практик. Проте під супровід синтезованої музики (наприклад,
Gotan Project) в результаті прийому психоактивної субстанції завершують життя безталанні стаФілологічні студії. Збірник наукових праць • Випуск 15, 2020

рі у далекому 2034 р. у вигаданій країні — Союзі демократичних штатів, де кожен мешканець
старший за 75 повинен пройти тест на розумові
здібності. І лише тим, хто складе іспит, дозволено
продовжувати жити. Якщо старі не наберуть необхідну кількість балів, на них чекатиме остання
в їхньому житті вечірка “Exstasy Rave”, яка являє
собою евтаназію, завуальовану під веселе свято
з частуванням, напоями і улюбленою музикою
приречених. Додамо, що в антиутопії Денніг важлива роль приділяється музичному супроводу:
так, при виголошенні вироку Ернсту лунає реквієм “Stabat Mater”; музичною темою Антона стає
пісня Боба Ділана “Knockin’ on Heaven’s Door”, яка
у світовому кінематографі пов’язана з однойменним німецьким фільмом (1997) про останні дні
життя невиліковно хворих чоловіків.
Жінка-драматург вибудовує геронтогрупу
з п’яти літніх дійових осіб: 82-річної Єви Пілінгер — магістра історії та германістики; 81-річних
Гертруди Мурауер, хворої на Паркінсон і прикутої до інвалідного візка, та Міхаела Прімшиц;
80-річного мисливця Ернста Бранда і 83-річного
доктора юридичних наук Антона Лезяка. Вони
разом чекають результатів пройденого тесту,
які оголосять під час веселого телешоу, наскрізь
пронизаного цинічністю і байдужістю до життя
та почуттів літніх персонажів. Так, текст п’єси
Денніг поєднує мізансцени групового психоаналізу (Акт 1) з жанром розважального шоу (Акт 2).
Дія покликана занурити глядача в атмосферу телевізійної програми: в експозиції п’єси в глибині
сцени гример (у першому акті — медсестра Яра,
у другому — помічниця ведучого шоу Сузі) наносить макіяж п’ятьом головним дійовим особам.
Завдяки цій метатеатральній сцені, в основі якої
діє ілюзійний світ, глядач потрапляє всередину
розважальної програми [2, c. 55]. Генетична спадковість драми, дух якої «переселився спочатку
в кінематограф, а згодом — у телебачення» [5,
c. 121], продовжує виконувати свою іманентну
функцію створення ілюзії в тексті п’єси “Exstasy
Rave”, адже «ідеальність метафори театру полягає у самій його природі, яка ставить під сумнів,
що є справжнім, а що — ілюзорним» [13, c. 55].
Репрезентації ейджистських стереотипів
у п’єсі. Жорстоко щодо учасників теледійства
поводить себе ведучий шоу Мареш. Три жінки
успішно пройшли тест, але ведучий не відмовляє
собі в задоволенні познущатися над ними. Мареш
спочатку говорить, що Єва нібито не склала екзамен, потім зізнається у жарті, за що літня жінка
двічі дає йому ляпаса. За авторською ремаркою,
Мареш користується виявом гніву Єви, аби ще
більше принизити стару: дозволяє їй наносити
йому удари, під’юджуючи її. Так, він говорить про
Єву: «Є ще порох у цих старих кістках!» (що є
дискримінаційним висловлюванням), після чого
стає на коліна і цілує ступні її ніг. Наступної миті
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звертається до публіки у залі, зауважуючи: «<…>
терпіти не можу старих» [2, c. 128]. Після оголошення вироку Міхаелі ведучий двічі обіймає
стару, радить їй більше тренуватися і приймати
ліки проти маразму. Мареш хоче її поцілувати,
але натомість кусає в щоку (невербальний елемент
у традиції театру абсурду виказує справжню реакцію Мареша). Особливо обурливе його ставлення до Гертруди, яку він зустрічає словами, що
такі старі у візочку мають одразу йти на евтаназіївечірки. Єдине, що може врятувати літню жінку,
за словами Мареша, — вагітність. Зневажливо
звертається до присутніх на шоу чоловіків із пропозицією запліднити Гертруду. На відміну від жіночих дійових осіб Антону й Ернсту не щастить:
обидва провалили тест. Складати іспит у старшому віці — принизливо; це призводить до інфантилізації (процесу набуття дорослими людьми рис,
властивих організму дитини, небажання брати на
себе відповідальність), що є ейджистською дискримінаційною практикою щодо старших членів
суспільства.
Проте найбільшим виявом ейджизму в п’єсі
є рішення суспільства у майбутньому вибірково
вбивати своїх найстарших членів суспільства по
досягненню ними літнього віку. Причинами такого рішення є економічні фактори, про які повідомляють власне літні дійові особи під час очікування: юрист за фахом Антон пояснює стан економіки Союзу демократичних штатів як порочне
коло. Гроші 80-річних були витрачені ще їхніми
батьками, відповідно, гроші їхніх власних дорослих дітей витратили вони самі: «Кому це сподобається? Працювати на старих? (Обіймає Єву).
Коли ми були молодими, ми би також не схотіли
працювати на старих?» [2, c. 122]. Ернст певен,
що дії держави є природними та правильними
щодо старих і хворих, які літній мисливець порівнює з санітарним відстрілом (що вважає своїм
найвищим обов’язком), проте обурений власним
вироком, в результаті чого зазнає епілептичного
нападу.
Представник молодшого покоління, ведучий
шоу, займає відкрито ейджистську позицію, демонструючи лють і ненависть до літніх людей,
які, на його думку, безпідставно займають місця
молодших поколінь: «До чого ж відразливо. Я не
знаю як вам, але я терпіти не можу старих. В кінці таких шоу мені завжди хочеться блювонути.
И цей запах сечі ніколи не вивітриться з нашої
студії. (Кандидатам.) Вам би повіситись всім,
повіситись, як тільки сімдесят п’ять стукне, замість того щоб вішати цю проблему на державу»
[2, 128].
Масштаби примусової евтаназії ілюструє репліка ведучого «Дозвольте представити вам
групу сьогоднішнього дня номер “двісті сімьдесят
два”» [2, 125]. Крім того, безвихідне становище
учасників шоу передано в моменті, коли ведучий
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видає їм свідоцтво з дозволом на життя чи про
примусову евтаназію на вечірці шляхом передачі
імпульсу, який проявляється на зап’ясті. Це нагадує нам помітки, які фашисти вибивали приреченим в’язням концтаборів на руках. Вони слугували групуванню та соціальній стигматизації в’язнів. Такій саме стигматизації підлягають в п’єсі
й люди, що досягнули 75 років, і не лише під час
шоу. Ця стигма залишається на них через їхній вік
протягом подальшого життя і не лише у вигляді
свідоцтва, яке позбавляє їх права вибору. Такою
самою стигматизацією є і ставлення до них держави, що прирікає їх, та оточуючих людей, що
виявляється у байдужому цинізмі ведучого, його
помічниці та глядачів шоу.
Проте у фіналі навіть у цинічного Мареша від
жаху перехоплює подих, він виглядає зламаним,
коли серед кандидатів на смерть бачить свого
наставника — доктора юридичних наук Антона
Лезяка. Антон визнає, що провалив цей тест свідомо, бо з нього вже досить і його місце потрібне
комусь іншому. Кульмінацією стає зізнання Антона глядачам про те, що цей тест він створив власноруч, за участю Мареша. Старий юрист не бачить
більше сенсу у своєму існуванні, адже він навіть
уявити собі раніше не міг, що його творіння, тест
“Rzfz 2” стане в пригоді програмі знищення.
В тексті п’єси частотними є вияви самостереотипізації (стійкого упередженого мислення
з вираженим негативним відтінком по відношенню об’єкта до самого себе): Єва визнає, що старі учасники шоу займають «<…> місце молодих,
їхні гроші, їхнє повітря» [2, c. 122]. Антон також
схильний до самостереотипізації: «Моє життя —
це лише купа уламків» або «Нам, старим, навіть
страх не личить, вважається, що ми для цього
надто тупі» [2, c. 124].
Проблемно-семантичні аспекти тілесності
в тексті п’єси Денніг. Однією із стратегій драматурга знешкодження ейджистського ставлення
до вразливої групи населення є звернення до тілесності. Якщо в класичному театрі «тіло спеціально дисциплінували, тренували й формували»,
то з епохи модернізму різноманітні аспекти тілесності (хвороба, сексуальність, старість, колір
шкіри) набули сценічної автономності і стали окремими темами [5, c. 267]. Постдраматичний театр визнає і демонструє неідеальне й недосконале
тіло. У п’єсі “Exstasy Rave” всі геронтоперсонажі
говорять про старечі недуги: Єва про викривлений хребет, болі у плечах і потилиці; Міхаела
про біль у стегні; Антон про страждання 40-річної давнини від попереку до кінчика мізинця
на нозі; свій немічний стан і свої поважні роки
Ернст стереотипізує, називаючи себе «руїною» через проблеми з попереком [2, c. 117]. Попри свої
скарги кожен з них намагається дотримуватися
активної стратегії старіння. Антон любить грати
в теніс, Ернст — завзятий мисливець, Міхаела —
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сексуально приваблива і зацікавлена в інтимних
стосунках жінка. Найбільше страждає Гертруда —
через хворобу Паркінсона їй важко вимовляти
слова, тому здебільшого жінка мовчить. Втім,
коли хвороба відпускає, Гертруда дає правильну
математичну відповідь на тестове питання з екзамену. Більше того, вона науково пояснює природу
своєї хвороби, встає з візочка і грає на скрипці.
Тілесність пізньої зрілості в контексті п’єсі Денніг набуває політичного забарвлення, що
зрозуміло не лише з примусової евтаназії старих,
які не продемонстрували відповідний когнітивний рівень знань, але й з усього перебігу життя
старших представників суспільства: «І це покоління, яке вважає кожного, кому за 60, фашистами.
І це покоління, яке вигадало гуманне суспільство,
в якому навіть кровотеча з ясен не допускається. Навіщо нас напихували модними продуктами
без холестерину, забороняли курити, змушували
займатися фізкультурою, вічно проходити диспансерізацію? Навіщо, якщо нас зараз все одно
прикінчать здоровенькими?», — запитує Антон
незадовго до свого вироку [2, c. 125].
Механізми ремоделювання ейджистської
свідомості. Попри часто незадовільний стан здоров’я, песимізм і агресію (виявлені головно у висловлюваннях Антона й Ернста), які формують
самостереотипізацію літніх дійових осіб Денніг,
яскравим контрастом виділяються їхні позитивні
емоції, розум і бажання жити та насолоджуватись
життям, що зовсім не поступаються по силі молодшому поколінню. В образі Єви Пілінгер вбачаємо потенціал ремоделювання ейджистської
свідомості. Літня жінка, чиє особисте життя не
відбулося через люблячу відданість Антону, є
справжнім гуманістом, переконаним, що не можна примусово обривати життя людині, коли вона
того не прагне. Своїм власним прикладом (чуйність до Гертруди, коли тій стає погано; самопожертва своїм життям заради коханого Антона)
Єва демонструє, що «старі здатні на набагато
більше, ніж про нас думає молодь» [2, c. 127]. Дізнавшись про вирок Антона, Єва пропонує йому
своє місце (прочитуємо — життя), адже на її переконання: «<…> вік — це не заслуга, але і не злочин» [2, 132].
Знешкодження дискримінаційних стереотипів
стосовно тілесності у зрілому віці уособлює Міхаела на вербальній і невербальній площинах. Завдяки її образності ремоделюється питання сексуальності літніх жінок, чиї «сексуальні потреби
не просто ігноровані, а вважають чимось сороміцьким» [1, 84]. Жіноча автоеротичність Міхаели
(спогади про загравання її померлого чоловіка,
неприхований флірт з Ернстом) сприяє життєствердженню літньої дійової особи, яка відверто
зізнається, що не хоче помирати. Навіть на своїй
останній вечірці мріє сподобатись відомому співаку. Міхаела сповідує активну стратегію старінФілологічні студії. Збірник наукових праць • Випуск 15, 2020

ня — розповідає присутнім про свої подорожі до
Венеції з дітьми і клубом для старих. Під час програми Міхаела ще більше розкривається як чуттєва земна жінка, яка любить цукерки «Рафаело»,
мріє наступного року посадити квасолю, а потім
зібрати її врожай [2, с. 127]. Її образ спростовує
ейджистський стереотип асексуальності літніх
людей і сексуальні табу навколо жіночої старості.
У фіналі шоу після затемнення з’являється
промінь прожектора, в якому — Антон і Єва з величезним животом — символом вагітності. Обидва сміються, адже за законом майбутні батьки не
підлягають знищенню. «Ось зараз вони вже ніколи
до нас не дістануться», — заявляє Єва публіці [2,
с. 133]. Утопічне вирішення проблеми смерті, що
перегукується з драмою абсурду поляка Т. Ружевича «Стара жінка висиджує» (1966), уявляється
театральною умовністю. В цьому відношенні антиутопія “Exstasy Rave” продовжує традицію класичної драми, яка «вважає смерть як щось попереднє, не як основу будь-якого досвіду, але швидше показує нам життя, яке рухається до смерті»
[5, 115]. Попереднє затемнення світла, коли Єва
з Антоном ідуть додому, взявшись за руки, можна трактувати як їхній відхід з життя, тоді як їхнє
повернення на сцену в проміні світла вбачається
як пере/відродження дійових осіб у майбутньому.
Сама К. Денніг висловлюється однозначно
з приводу висвітлених в її творі проблем: «Я дотримуюся дуже радикальної та суворої позиції
щодо себе, бо вірю, що ніхто не в праві проводити
межу в цій проблемі. Із сотні людей, що перебувають у коматозному стані після аварії, одужає,
можливо, лише один. І ви не знаєте, чи це буде
саме той, хто зараз лежить перед вами. Я за те,
щоб рятувати життя, а не знищувати його. І за свої
26 років роботи лікарем я ніколи не бачила, щоб
хтось говорив: “Добре, що він помер”. Навіть саме
лише визначення “erlöst” (з нім. вивільнився, позбавився) <...> зруйнує бар’єри, які вже не можна
буде відновити» [9, с. 125].
Констанц Денніг іноді закидають те, що вона
лише висвітлює певні проблеми і не намагається
дати вказівки щодо вирішення конфлікту. Дійсно,
драматург не дає готових відповідей на питання
морального та етичного характеру і вважає, що
митець не зобов’язаний робити це. Вона порушує
питання ставлення до літніх людей як до важкого
тягаря в антиутопічному, іноді гротескному світлі в сатиричній і трагіфарсовій манері з метою
усвідомлення ейджизму, притаманні сучасному

розвиненому суспільству, словами Антона, який
пророкує Марешу: «Ось побачите, і до вас колись
черга дійде» [2, 132]. Денніг намагається застерегти нас від непоправних помилок, які може скоїти
людство, якщо перестане цінувати людську гідність та людське життя в будь-якому його прояві.
Лікар і митець закликає нас замислитись та взяти
на себе відповідальність за наше майбутнє вже
сьогодні, доки воно не настало, бо завтра вже
може бути запізно.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Виклики, представлені австрійською
жінкою-драматургом в антиутопії “Exstasy Rave”,
дають можливість зарахувати її твір до постдраматичного театру, який у леманівському розумінні здатний сприяти відновленню соціального континууму і підтримці суспільством своєї внутрішньої єдності. Вустами дійових осіб і невербальною
площиною драма К. Денніг стає комунікаційним
засобом соціуму.
Проаналізовані ейджистські стереотипи п’єси розкривають авторську рефлексію щодо соціальних викликів сучасного західного суспільства,
зокрема ставлення до третього віку і процесів
старіння. У змодельованій антиутопії старість
сприймається як фізичний і моральний занепад
та тягар для суспільства. У майбутньому дискримінаційні практики щодо старшого покоління не
лише вербальні, а й фізичні — не надто розумних
відправляють на примусову евтаназію. Нерідкими
у тексті п’єси є вияви самостереотипізації власне
літніми дійовими особами. Ретельно прочитані
проблемно-семантичні аспекти тілесності в драматичному тексті становлять сегмент ейджистського дискурсу, часом з оприявленим політичним забарвленням. Втім, жінка-драматург пропонує механізми ремоделювання ейджистської
свідомості засобами жіночої персоносфери твору
(Єва, Міхаела). К. Денніг конструює різко негативну картину потенційних наслідків ейджистського ставлення до людей літнього віку тому, що
вбачає їхній корінь у соціально-економічних і морально-етичних питаннях сьогодення. Так, літній
вік є лакмусовим папірцем для суспільної моралі
європейців, які своїм ставленням до старості подають приклад молодшим поколінням. Наступним кроком у розробці теми літнього віку і старіння у німецькомовній драматургії є вивчення
п’єси «Серце боксера» (1996) Л. Хюбнера в рамках
літературознавчої геронтології.
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ПРОБЛЕМНЕ ПОЛЕ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ
В АМЕРИКАНСЬКІЙ РОМАНІСТИЦІ 2000-х рр.
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Статтю присвячено аналізу процесу пошуку самоідентифікації крізь призму цілого комплексу елементів на матеріалі романів Д. Еберсгоффа «Дівчина з Данії» (2000) та Дж. Юдженідіса «Середня
стать» (2002). Метою дослідження є визначення специфіки формування ідентифікації з урахуванням гендерних та просторових особливостей, представлених у зазначених творах. Ця стаття
є логічним продовженням розпочатого раніше вивчення проблем самоідентифікації в американській сучасній прозі. Здійснено спробу порівняти та систематизувати функціонування і взаємодію
різноманітних просторових та тілесних кодів (на кшталт просторового переміщення, імміграції, оприлюднення гендерної ідентичності тощо) з опертям на теорію перформативності гендеру Дж. Батлер, теорію взаємодії просторового та гендерного порядку Г. Урбаха, що й становитимуть методологічну основу дослідження. Для аналізу просторово-тілесних кодів романів вибрано дослідження І-Фу Туана про взаємозв’язок тіла, особистих стосунків і просторових домінант,
з огляду на яке виявлено додатковий інструментарій творення нової ідентичності персонажів,
гендерної в тому числі. В результаті дослідження виявлено, яким чином відбувається трансформація та формування ідентичності разом з переозначенням його гендерної складової. Крім того,
окреслено функції просторового переміщення, транспозиції в ході ідентифікаційного пошуку.
Ключові слова: самоідентифікація, гендерна ідентичність, стать, простір, переміщення,
імміграція.
Hanna Rykova
Self-identification issue in American fiction of 2000s
The article focuses on the issue of self-identity search in the novels of two American authors such as David
Ebersghoff with his “The Danish Girl” (2000) and Jeoffrey Eugenides with his “Middlesex” (2002). Identity
transformation being one of the main categories of our research makes the process of identity shift together
with the influence of space travels and gender blurring on it more vivid. This article logically continues
a previously started research of the self-identity issue in American fiction. The identity process is a remarkable
trait of social and cultural life of all the times and is still crucial for national and family identification.
As a consequence, another problem arises that is differentiation between the categories of gender and sex
as well as the issue of self appreciation within your family and certain location / community. Yi-Fu Tuan’s
space and place theory from the perspective of experience facilitates the approach to the analysis of body and
space relationnship in the novels and creates a smooth background for transition from space and body issues
into body and gender field. J. Butler’s gender theory together with H. Urbach’s theory of gender and space
order serve the basis for the detailed investigation of various somatic codes’ functioning and interaction.
The analysis has shown the way the so-called identificational chain fluctuates both in the somatic and
spacial spheres and the way these spheres interact. As a result, the main protagonists Einar Wegener and
Cal Stephanidis’ gender roles together with the identity change to such an extent that they both come
to understanding of being trapped in their body. And it is important to say that the process of the identity
fluctuation obtains dynamic and continuous character that constantly redefines gender identity borders.
The formation of an integral (artistic or familial, national, cultural) space within the text facilitates the gender
identity’s transition and provides additional instruments for a better identity performance.
Key words: self-identity, gender identity, sex, space, travel / transition, migration.

Вступ. Становлення й пошуки власного «Я» є складним процесом, що займає все життя
людини. Цей процес спирається на цілий кластер
вагомих елементів, одним з найважливіших є проISSN 2311-2425 (Print)

ISSN 2412-2491 (Online)

стір, що визначає оточення людини та має величезний вплив не лише на географічний, а й на соціальний та культурний горизонти індивіда. Серед
важливих елементів варто згадати про відчуття
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власного тіла, що складає певний комплекс ознак,
серед яких є не лише власне фізична оболонка,
але й певні просторові координати, завдяки яким
людина включається у різні варіанти взаємодії.
Тілесні осягнення простору індивідом, мандри
здатні перетворити об’єкт на суб’єкт, тим самим
запустити чи оновити процес віднайдення власної ідентичності. На матеріалі романів Дж. Юдженідіса «Середня стать» та Д. Еберсгоффа «Дівчина
з Данії» [5; 12] здійснено спробу визначити й порівняти, в який спосіб простір та відчуття тіла
впливають на процес самоідентифікації, що й становить мету дослідження. Компаративний аналіз
зазначених творів у тілесно-просторовому ракурсі серед іншого зумовлений спільною гендерною
та міграційною проблематикою, що піднімає актуальність дослідження на новий рівень у контексті сьогодення. Окреслення ідентифікаційних
меж, пояснення гендерної флюїдності, її зв’язку
з втратою чи відновленням родинного коріння,
пам’яті, сімейної історії й власне родини є основоположним завданням цієї розвідки. Одна з ключових категорій гендерної трансгресії (суміжна
з просторовою транспозицією) для нашого дослідження, активно розпочатого на початку ХХ ст.,
акцентує увагу на кризі ідентичності. Тригером
цього процесу стали соціогеополітичні зрушення, насамперед стрімкий технічний та науковий
прорив разом з подіями світових війн. Це вивело
кризу ідентифікації на інший рівень осмислення.
Внаслідок цих процесів загострюється виняткова
за своєю суттю проблема розмежування понять
«статі» та «гендерної ідентичності» [6, 111].
Критичний огляд літератури, концептуальних рамок, гіпотез. Загальноприйнятим є факт
творення ідентичності індивіда суспільством.
Проте все частіше традиційна ідентифікаційно-гендерна бінарність зазнає змін і переосмислення. Зазначимо, що представлена розвідка є
логічним продовженням розпочатого раніше дослідження трансформаційних процесів самоідентичності [7; 8]. Ідентичність у різних комбінаціях
вже досить довгий час перебуває в полі зору різного роду наукових шукань і має великий аналітичний багаж, а от дослідження категорії трансгендерності як власне її наукове усвідомлення
почалося у 1970-х роках (1969 р., Стоунвольські
бунти). В цей час наука змінила ракурс зацікавленості від гомосексуальної спрямованості вбік
квір-розвідок, поява яких стала результатом трансформацій всередині американського ЛГБТ-руху,
метою якого була відкрита інтеграція в суспільне життя та легітимізація. Сама ж квір-теорія як
аналітична база трансгендерності має очевидний
інтердисциплінарний характер. Серед дослідників категорії трансгендерності останніх років
найбільш актуальними для нашого пошуку є розвідки І. К. Седжвік [19], Е. Фаусто-Стерлінг [15;
16], та Дж. Батлер [1; 2; 13] про теорію перфор78
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мативності гендеру, в якій дослідниця припускає,
що гендер має репрезентативну функцію того,
що ми здійснюємо в певний момент часового
континууму і жодним чином не визначає суб’єкт
[1; 2], а отже, ставить під сумнів гендерну бінарність й наголошує на флюїдному характері гендеру. На ідею мінливості гендерної ідентичності як
ознаку трансгендерності натрапляємо й у вітчизняної науковиці Я. Бондарчук [3, 19]. Суголосною за своїм спрямуванням є праця З. Ніколаццо
[18], який стверджує, що трансгендерність — це
не лише невідповідність гендерної ідентичності
біологічній статі, це насамперед «<…> відкрите
питання, що вказує на нестабільність припущеної
гендерної бінарності» [18, 16]. Ця теза відповідає
гіпотезі, яку ми висуваємо у нашому дослідженні
про постійний процес переозначування гендерної
ідентичності. Інший ракурс розгляду ідентичності спрямований у бік взаємодії та впливів на зміни самоідентифікації простору й всього, що може
бути з ним пов’язане: подорожі та різні її типи
як-от міграція, переміщення тощо. Для заглиблення в цей аспект дослідження звертаємося до
праці І-Фу Туана про взаємозв’язок тіла, стосунків та простору [20].
Методологія дослідження. Метою цієї розвідки є аналітичне потрактування складної природи ідентичності з огляду на різні її ракурси,
пов’язані насамперед з тілом, гендером та простором. Слідом за теорією перформативності
гендеру Дж. Батлер [1; 2; 13] та теорією взаємодії
просторового й гендерного порядку Г. Урбаха [9]
робимо спробу докладніше дослідити особливості функціонування і взаємодії різних аспектів гендерної ідентичності, а також зміни у так званому
процесі трансгендеризації, тобто процесі ідентифікаційного та соматичного перетворення чоловіка/жінки у жінку/чоловіка (Ейнара у Лілі, Каліопи у Кела). Звернемо увагу на те, як зображено
поступове зникнення чоловіка та появу жінки; те,
яку роль відіграє в цьому процесі ідентифікаційної та гендерної трансформації художній світогляд та простір, подорож або власне географічне /
просторове пересування, для аналізу яких звертаємось до теорії гуманістичної географії І-Фу
Туана [20]. Як методологічну основу визначення
інтермедіального характеру ідентифікації в романах вибрано теорію взаємодії літератури та мистецтва вітчизняної дослідниці В.І. Фесенко [10],
яка надає відповідний інструментарій для визначення, яким чином мистецтво стає медіатором,
що уможливлює творення нової ідентичності.
Результати дослідження та обговорення.
В романі «Середня стать» Дж. Юдженідіса сюжетним центром є доля трансгендера Каліопи-Кела,
який намагається зрозуміти, чому він народився
гермафродитом. Й зрештою усвідомлює, що його
ідентифікаційні й гендерні хитання пов’язані
із досвідом вимушеної імміграції дідуся й бабусі
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Стефанідісів під час захоплення частини Греції
та їхньої втечі до Америки у пошуках кращого
життя. Таким чином, географічні переміщення
родини Стефанідісів, які залишають свій рідний
простір, отримують своєрідний відгомін — інцестуальні стосунки і як наслідок генетичний
збій, що знаменує кінець їхнього роду. Просторові
зсуви запускають спочатку процес ідентифікаційної кризи, а потім — ідентифікаційної транспозиції. З самого початку наратор (Каліопа) робить
наголос на власній амбівалентній природі, а саме
вродженій генетичній ваді, адже Каліопа, пізніше
Кел, народжена гермафродитом: «Я був народжений двічі: спочатку, як маленьке дівча у примітно ясний січневий день 1960 в Детройті; а потім
знову, як хлопець-підліток, у палаті невідкладної
допомоги біля Пітоскі, штат Мічиган, у серпні
1974» [14, 7]. Відтак амбівалентність ідентичності
Каліопи-Кела наскрізно проходитиме крізь весь
роман, почергово розкриваючи той чи той свій
ракурс. Спочатку через суміщення на тому самому генетико-соматичному рівні жіночого і чоловічого. Антична давньогрецька основа, до якої
рефренно апелює наратор («Вибачайте, якщо моя
розповідь звучатиме дещо по-гомерівськи час від
часу. Це також генетичне» [14, 7]), повертає читачів до міфологічних образів Гермафродита та Андрогіна. Саме ці образи серед іншого стали втіленням архаїчної недиференціації статі, що у міфі
завжди мали характер Вищого, Прекрасного чи то
Ідеального і сприймалися як «образи недосяжної
чи втраченої досконалості, — не люди, бо фізична
структура ставить їх вище за людей» [9], але посередники між людським та божественним. Згадаємо, що Гермафродит був сином Гермеса та Афродіти, що робить цей образ досконалим і певним
чином божественним завдяки очевидній своїй
недосконалості. Таким чином міфологічний ракурс гермофродитизму лише посилює медіативну
функцію образу Каліопи-Кела. Тема гермафродитизму має кілька ліній реалізації в романі: однією
з основоположних сюжетних точок є розкриття
теми інцесту (як певної традиції, навіть усталеної норми для греків) через сприйняття себе
братами й сестрами як єдиного цілого (єднання
жіночого й чоловічого). Так, у випадку Дездемони
та Лефті Стефанідісів досить частим є порівняння
себе із сіамськими близнюками, чиї тіні злилися
в одну. Саме через таке психосоматичне єднання
з братом усвідомлює власну сутність Дездемона.
Досить довгий час вона сприймає Лефті як продовження власного «Я», свого двійника, в якому
бачить віддзеркалення себе. Ситуація ускладнюється, коли приходить час знайти для брата наречену, а той всіма способами намагається уникнути
небажаного одруження. Зрештою усвідомлення
втрати одне одного провокує їхнє умовне розділення, відсторонення, результатом якого стає віднайдення нових, інакших щодо себе, і виведення
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почуттів Лефті й Дездемони на зовсім неочікуваний рівень. Циклічно історія брата й сестри певним чином повториться у наступного покоління
Стефанідісів, тільки тепер йтиметься про дітей
Дездемони й Лефті та їхньої кузини. Таке роздвоєння має безпосередній вплив на самоідентифікацію Каліопи-Кела і, як наслідок, своєрідне ідентифікаційне розщеплення.
Історія роману Д. Еберсгоффа розпочинається на початку ХХ ст., 1931 р., коли стає відомою
історія життя данського художника Ейнара Магнуса Андреаса Вегенера. Саме він вважається першим у світі трансгендером, який пройшов низку
операцій, перетворившись на особу протилежної
статі. Після проведених операцій Ейнар отримує
офіційний дозвіл на розлучення й паспорт з новим ім’ям (Лілі Ельбе). Пізніше цього ж року Лілі
публікує автобіографічні історії про своє життя
й навіть пише власний некролог. На жаль, наприкінці року Лілі помирає внаслідок післяопераційних ускладнень. Американський письменник
Девід Еберсгофф бере за основу цю неймовірну
трансформацію Е. Вегенера для свого дебютного роману «Дівчина з Данії» (“The Danish Girl”),
звернувшись до епістолярію та щоденників Лілі
Ельби. Процес переосмислення самоідентифікації Ейнара починається з прохання його дружини
Грети позувати в образі жінки для портрету Анни
Фонсмарк, мецо-сопрано Данської королівської
опери. Аби завершити перевтілення, Грета просить чоловіка приміряти сукню, панчохи та черевики, що стають вагомими атрибутами майбутньої гендерної ролі Ейнара. Слід зауважити, що
«вбрання людини відображає репертуар способів
її самопрезентації» й тому знаково, що гендерна
трансгресія Вегенера починається з сукні й підтримується різноманітними елементами гардероба [9, 56]. Відзначимо, що дотик до сукні виштовхує назовні його приховані бажання. «Образ
сукні живе власним життям як тактильний каталізатор жіночності, що втілює ідентифікаційну
флюїдність Ейнара: сукня як жінка, що спокушає
чоловіка відчути жінку, й, зрештою, стати жінкою» [7, 163]. “Було в цій сукні — у приглушеному блиску шовкової тканини, в мереживі корсета,
в гачках-застібках на рукавах, у розстебнутому
вигляді схожих на маленькі вуста, — щось таке,
що викликало в Ейнара бажання торкнутись її”
[5, 16]. Сукня-провокатор апелює до ідеального
образу жіночого тіла, стає символом промовистого мовчання та завуальованого викриття гендерної ідентичності Вегенера. Водночас саме «сукня
слугує доказом недосконалості чоловічого тіла,
що загострює бажання Ейнара позбутися або
приховати ті його прояви, які видають в ньому
чоловіка» [7, 163]. Образ сукні занурює Ейнара
у приємні спогади дитинства, в асоціації з літнім морем. Цей образ стає лімінальним простором між таїною та викриттям, дійсним та бажа-
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ним, чоловічим та жіночим. Запускається процес
об’єктивації Ейнара, коли «<…> лінія між тим,
що я приховую, і тим, що я показую, зникає: я починаю бачити себе як “іншого” й водночас себе
справжнього» [9; 64].
Перетворення Ейнара на Лілі проходить завжди утаємничено: Ейнар наче ховається у своїй
шафі й виринає з неї в неочікуваному для Грети,
ще більш жіночному образі. Задля підсилення
значення таїнства цього процесу зазвичай це зображується в променях світла, немов легких дотиках пензля, що апелює до авторського стилю самого Ейнара. Зазначимо, що ці перевдягання наче
знищують в Ейнарі митця: він припинив писати
картини, хоча є талановитим і досить успішним
художником. Таким чином, образ Лілі для Ейнара
зрештою витісняє собою мистецтво.
Досить символічно першим знаком метаморфози самоідентифікації у романі «Середня стать»
також стає елемент одягу. Для родини Стефанідісів це корсет, подарунок Дездемоні, бабусі Каліопи-Кела, від її матері. Він є вестиментарним
коконом тіла, що мав ознаменувати зовнішнє
й внутрішнє перевтілення Дездемони, насамперед
з дівчини у жінку, дружину: «Корсет був з білого
шовку. Коли вона надягала його, Дездемона відчувала, що розмотує нитку свого кокону в очікуванні метаморфози» [14, 27]. Зрештою образ корсета
став чи не єдиним символом кохання Дездемони
та її брата Лефті, а одягання й зняття корсета —
таїнством позбуття нав’язаних соціальних норм
та упереджень, можливістю подивитися на себе
відсторонено.
Кокон стає метафорою життя для родини
Стефанідісів. Під час втечі від захоплення турецькою армією рідного селища дідусеві та бабусі Кела (Лефті та Дездемоні) пощастило потрапити на корабель, що мав перевезти біженців до
Америки. Але напередодні жахливих подій брат
і сестра, Лефті й Дездемона, усвідомлюють, що
їхні почуття мають глибший характер. Адже не
зважаючи на масштаб і рівень, катастрофи «<…>
стимулюють переосмислення і модифікацію індивідуальних, місцевих, колективних та націо
нальних наративів, які наділяють соціальне
й політичне життя значенням» [17, 191]. Саме
катастрофа та вимушене переміщення є каталізатором внутрішньої метаморфози для обох,
оскільки стають «<…> єдиним засобом перейти
з однієї дійсності в іншу — змінитися самому, зазнати метаморфозу <…> Власне, межа стає провокацією, що її викликає» [4, 111]. І саме втеча
до іншої країни стає для них порятунком — дає
можливість переписати історію своїх стосунків,
а отже, і розпочати історію своєї родини з чистого аркуша, «<…> розмотуючи кокон свого
життя разом. Без жодної патріархальної лінеарності» [14, 45]. Кел згадує основні матримоніальні правила греків, які одружуються циклами.
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А отже, «аби бути щасливим, ти маєш віднайти
різноманіття у повторенні; для того, аби рухатися уперед, маєш повернутися на початок» [14,
45]. У випадку Лефті та Дездемони саме шлюб
став для них тим захисним коконом, що порятував від зайвих пліток та смерті на батьківщині.
Корабель, що перевозив їх на безпечну землю
Америки перетворився на основу, на яку намотувались / нашаровувались шовкові нитки їхнього
нового життя: «<…> перший шар — вони все ще
брат і сестра, другий — незнайомці на палубі корабля, третій — наречені, наступний — чоловік
і дружина» [14, 45]. Отже, кокон трансформується в образ човна — спочатку великого пасажирського пароплава, всередині якого з’являється
маленький рятівний човен (life boat). Пройшовши всі кола метаморфоз, Лефті з Дездемоною мають перейти останній форпост до їхнього омріяного єднання й стати чоловіком і дружиною.
Один із рятівних човнів корабля тимчасово перетворюється на інтимний простір вже родини
Стефанідісів, стає коконом, що рятує від світу.
Саме там вони ховаються від страшної бурі, від
очей незнайомців та самих себе, ще брата й сестри, які розуміють усю незворотність власних
вчинків.
Акустичний регістр стає своєрідним натяком
початку трансформації гендерної ідентичності
Ейнара в романі «Дівчина з Данії». Під час першого перевдягання Ейнара для портрету Анни в його
голові виринає співачка в образі Кармен, лунає її
голос «<…> різкий і скорботний, дещо награний,
що чомусь здавався чоловічим і жіночим водночас»
[5, 13]. Таким чином, голос і власне образ Кармен
є звуковим унаочненням ідентифікаційної кризи
Вегенера. Перетин тактильного та акустичного
самозанурення Ейнара творить живописний образ Анни на портреті Грети, що спричиняє і його
власне перевтілення. Тіло Ейнара займає проміжну позицію між суб’єктивним «Я» та об’єктом
(в цьому випадку — мистецтва), за яким споглядають. Б. Цеетнер зауважує: « <…> жінки бачать
самих себе як тих, на кого дивляться. Через інкорпорований погляд іншого вони завжди є водночас і суб’єктом, і об’єктом у процесі власного
усуспільнення» [11, 130]. Таким чином, чоловік
у процесі споглядання традиційно займає роль
того, хто спостерігає/дивиться та вибирає об’єкт
для спостереження. «Ейнар робить перший крок
до жіночої ідентичності, отримавши змогу побачити себе збоку саме в образі Лілі. Його транс
гендерне самовідчуття підсилюється інтермедіальною акцентуацією (оперний образ Кармен,
портрет Анни)» [8, 154]. З моменту першого позування Ейнар поступово стає найкращою моделлю
для портретів Грети, що дає їй таку давноочікувану славу й виводить як мисткиню із тіні чоловіка. Мистецтво стає тим лімінальним простором,
де відбувається актуалізація внутрішніх бажань
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подружжя Вегенер. Для Ейнара це стає втратою
суспільно прийнятної ролі митця та чоловіка, але
натомість він отримує внутрішньо комфортну
ідентичність жінки, яка розкриває всю його чуттєвість та глибину. Пейзажі Вегенера змінилися,
відгукнувшись на трансформацію самого автора — із сірих полотен з грубою обшивкою вони
стали квітковим килимом, віддзеркалюючи перевтілення Ейнара у Лілі.
Ейнар отримує можливість розв’язати внутрішню ідентифікаційну кризу, перетворившись
з митця, того, хто має владу творити, на об’єкт
мистецтва, над яким ця влада здійснюється.
Саме так «тіло стає місцем боротьби за владу
в суспільстві» — владу над власним «Я» та правом бути самим собою [11, 132]. З «суб’єкта визнання», що перебуває у сфері перформативності гендеру (сюди зараховуємо суб’єкт, що діє
під впливом норм та регламентів суспільства),
Ейнар свідомо переходить у сферу дії так званої прекарності гендеру, що передбачає вихід
за межі норм та регламентацій [1, 101]. Інакше
кажучи, якщо народився хлопчиком, маєш залишатися в цих гендерних межах і діяти відповідно до очікувань соціуму, бути передбачуваним,
зрозумілим. Відповідно до теорії гендерної перформативності, «норми діють через нас ще до
того, як ми отримуємо можливість діяти взагалі,
і коли ми таки вдаємося до певних дій, це є повторенням норм, які на нас впливають» [1, 99].
Вибір певної гендерної ролі і гендерно зумовленої ідентичності відповідно відбувається до усвідомленого вибору самої людини. На прикладі
образу Лілі відстежуємо гру практики замовчування та оприлюднення певних гендерних кодів,
завдяки якій відбувається поступова трансформація ідентичності як «<…> живого процесу переозначування, що постійно триває» [5, 61]. Таке
переозначення ідентичності Ейнара діє всупереч
суспільним нормам й включає в себе «<…> широкий спектр ідентичностей, виразів та втілень,
який продовжує зростати та розширюватися»
[18, 13].
Особливого значення набувають у романі портрети Лілі Ельбе. Саме вони роблять Грету Вегенер
відомою художницею, і остання не втрачає нагоди
малювати Лілі. Насправді ж Грета сама провокує
чоловіка зникнути, перевтілитися, заохочує його
трансформацію, адже з кожним новим портретом
Лілі до Грети приходить краще розуміння себе як
митця. «Все, чого вона хотіла, — це не перешко
джати його прагненням, але водночас нею заволоділо непереборне бажання сказати, що потрібно
робити з Лілі. <…> вона побачила в очах Ейнара те, чого він сам не готовий був визнати» [5,
34–35]. В якийсь момент межі між портретами
зникають і вони утворюють суцільний інтермедіальний простір, в якому подружжю Вегенерів
вдається віднайти власне «Я».
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Кожен новий портрет Лілі має певний фізіо
номічний акцент: брови, наче пір’я голуба, обличчя із зворушливо ніжною верхньою губою,
вологі карі очі, гладеньке, наче порцелянова чашка, підборіддя, шия, наче в дитини. Ці риси з’являються в різних просторах — в полі, в кав’ярні.
Проте ці ракурси скоріше утаємничують справжню Лілі, аніж розкривають її сутність. Художній стиль Грети відсилає нас до авангардного
мистецтва чи навіть до пуантилістичної техніки
малювання (від фр. Pointillisme — постімпресіоністичний стиль у живописі, що використовує
крапку як елемент зображення), характерної для
першої половини ХХ ст. Вибір такої техніки збігається з наративною стратегією роману і це має
декілька пояснень: «по-перше, через такий пуантилістичний наратив (через дрібну/крапкову деталь) автор поступово привчає читача та й самих
Грету й Ейнара до появи образу Лілі; по-друге,
така стратегія дає змогу уявити сам процес формування трансгендерної ідентичності, той самий
процес постійного перекодування, інколи стрибкоподібний, під час якого перемежовується маскулінне та фемінне» [7, 166].
Образ Лілі набуває видимої сакралізації
на портретах Грети. Вслід за В.І. Фесенко згадаємо, що «<…> портрет вбирає в себе духовну іпостась людського єства», він здатен сакралізувати,
виокремити та підняти живу істоту над «скінченністю екзистенції» [10, 136–137]. Послуговуючись
мистецтвом, Грета намагається виправдати Ейнара, втримати та уберегти Лілі від розчарування
у своєму виборі. За допомогою портретів Грета
вписує Лілі в часовий континуум життя, зафіксувавши стверджує її існування. Таким чином,
мистецтво стає тим виміром, де гендерна ідентичність Лілі формується задовго до трансформацій
її фізичного тіла.
Невід’ємними складовими процесу творення
ідентичності є простір та подорож. Просторові пересування подружжя Вегенерів нагадують
пульсацію довших і коротших ритмів серця. Великі міста (Копенгаген — Дрезден — Париж) спочатку переплітаються із невеличкими (передмістя
Каліфорнії — Пасадена — Блютус) завдяки спогадам про дитинство Ейнара чи часи студентства
та першого шлюбу Грети . Згодом вони ущільнюються до мікропросторів Будинку вдів чи іспанського будинку, а то й номеру готелю, яких
зупиняються чи живуть Вегенери. Такий ритм
простору фіксує ідентифікаційну й гендерну нестабільність Ейнара, а також процес трансформацій, витіснення й заміщення фемінним початком
Лілі його мускулінності. Остаточний вибір ідентичності Ейнаром синхронізується із поверненням до вихідної точки, а саме місця знайомства
та створення родини. Це водночас і місце самовіднайдення Ейнара та Грети, — йдеться про Копенгаген. Такий прийом надає завершеної фрей-
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мової структури роману, наче підвівши читача
знов до портрету, на якому зображена тепер вже
сама Лілі.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, ключовим інструментом
трансформації самоідентичності, а отже, і своєї
соматичної цілісності в обох романах стає віднайдення себе через розкриття сімейної таємниці,
свого місця у родинній історії та суголосного географічного простору. Генетичний збій у тілі Каліопи-Кела («Середня стать») каталізував сумніви
й пошуки власного «Я», розкривши циклічну модель розгортання сімейної історії. Так само в образі
Каліопи-Кела відбулося узгодження усіх можливих
сімейних протиріч — жіночого й чоловічого, американського й грецького, античного й сучасного.

Ідентифікаційний вимір роману «Дівчина
з Данії» реалізується на кількох рівнях, найбільш
репрезентативним з яких є інтермедіальний.
Саме цей ракурс дає змогу простежити особливості формування гендерної ідентичності за
допомогою різних кодів: вестиментарний код,
образ портрету, використання технік авангардного мистецтва, просторового ритму. Здійснено
спробу пояснити, чому і за яких обставин самоідентифікація виходить за суспільно узгоджені
межі та набуває нових характеристик. Окреслення цих ракурсів дає поштовх до здійснення
подальших досліджень категорії ідентичності,
гендеру та простору й розширення палітри ідентифікаційної трансформації в літературознавчому та інших контекстах.
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