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ВСТУП 

 

Дисертаційне дослідження присвячене комплексному аналізу принципів 

побудови й багаторівневої організації контрасту, визначенню і опису його 

основних лінгво-прагматичних функцій в англійськомовному художньому 

прозовому дискурсі. Комплексний аналіз контрасту та його конструкцій як 

експресивного протиставлення в макросистемі англійськомовного художнього 

прозового тексту дає змогу вважати контраст основним принципом 

літературного відображення подій і засобом розкриття авторського задуму. 

На тлі існуючої нині антропоцентричної парадигми правила творення 

художнього прозового тексту володіють комунікативною сутністю завдяки 

взаємозв’язку семантичного, синтагматичного і прагматичного вимірів художнього 

дискурсу як знака вищого естетичного порядку. Відтак контраст як принцип 

організації прозового тексту [51; 153; 203; 204; 237] позиціонується передусім 

як протиставлення або протиріччя предметів і явищ, експлікованих системою 

розмаїтих виразових засобів. Натепер під протиріччям розуміють несумісність 

думок, які взаємовиключають одна одну [9; 12; 14; 15; 20; 44; 153; 176; 203; 204 

та ін.], і схиляються до думки, що контраст зумовлюється протиставленням між 

формою і змістом, ідеальним і реальним, великим і малим. 

За останні роки художній текст піддавався багатоаспектним дослідженням 

на матеріалі різних мов, які зачіпали проблеми текстових одиниць, структурно-

смислових основ його організації [6; 55; 256]. Проблематика контрасту в 

художньому прозовому тексті не позбавлена уваги та тісно пов’язана у різні 

часи і за різних наукових парадигм лінгвістики з позицій семантичного виміру 

з: реалізацією категорії протилежності в мові [178], проблемою антонімії [48; 

123; 180; 182; 194; 237], стилістичними прийомами антитези [22; 33; 70; 121], 

оксюморона [18]; з позицій синтагматичного виміру контраст розглядали як: 

різновид опозиції [167; 223; 257; 295], композиційно-стилістичний принцип 

розгортання мовлення [204], принцип висунення [11; 12; 14; 210; 227], принцип 
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організації поетичного тексту [240], як стилістична фігура, основою якої 

виступає широке коло лексичних засобів вираження контрасту, який 

складається з антонімів або слів, співвіднесених з ними [24]. Заслуговує на 

увагу психологічний підхід Л. С. Виготського, який трактує феномен контрасту 

з психофізіологічної точки зору, де закладено протиріччя, внутрішнє 

напруження між формою і змістом. Вчений вважає, що процес сприйняття 

художнього твору „укладає в собі ефект, який розвивається у двох протилежних 

напрямах та у завершальній точці, наче в короткому замиканні, знаходить своє 

пониження – катарсис” [79, с. 279].  

Утім досі бракує наукових розвідок, пов’язаних з функційним виміром 

аналізу контрасту як ключового принципу художньо-літературного відображення 

подій в художньому тексті [9, с. 11; 176, с. 19] у тріаді мовного, стилістичного і 

функційного аспектів. Отож, беручи до уваги різні підходи та трактування 

категорії контрасту, це дослідження грунтуємо на постулаті про те, що в основі 

виникнення контрасту у художньому прозовому тексті лежить протиріччя. І 

контраст як лінгвальний феномен потребує системних студій у його 

лінгвопрагматичних виявах на структурному, лексико-семантичному та 

функційному рівнях у традиційному лінгвостилістичному ключі і з позицій 

сучасних студій дискурсної стилістики (де, за визначенням І. А. Бехти, усі мовні 

одиниці аналізуються з врахуванням соціокультурного контексту і контексту 

комунікативної ситуації [40, с. 14–20]), а відтак сповна розкривають свій 

лінгвальний і лінгвопрагматичний потенціал.  

Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю сучасних 

мовознавчих студій на пошук універсальних мовних засобів, комплексне та 

системне вивчення лінгвопрагматичних особливостей контрасту у 

лексикографічних джерелах та англійськомовних художніх прозових текстах, де 

контраст набуває багатоаспектної характеристики як корінний принцип 

художньо-літературного відображення подій і аналізується у художньому тексті 

з позицій сучасної теорії лінгвопрагматики. Вибір теми і об’єкта дослідження 
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пояснюється недостатнім вивченням і відсутністю системного опису функційних 

параметрів контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі. 

Лінгвістична прагматика (лінгвопрагматика, прагмалінгвістика), 

теоретичні основи, закладені працями лінгвістів-філософів Оксфордської школи 

[341; 395] – відносно нова галузь міждисциплінарного знання, яка виникла 

наприкінці ХХ ст. утім зарекомендувала себе як цілком життєздатна наукова 

дисципліна зі своїми об’єктом і предметом (з допоки непрозорими телеологією та 

методологічним апаратом), і котра відбиває тісну взаємодію цієї науки з такими 

галузями гуманітарного знання, як філософія мови, теорія комунікації, теорія 

мовленнєвих актів, аналіз дискурсу, когнітивна лінгвістика, а також соціо-, етно-, 

і психолінгвістика, антропологія, неориторика та ін.[199; 299; 316; 323; 354; 371; 

414]. Ґрунтуючись на інтегративному підході до вивчення мови у контексті – 

вивчення мови як засобу комунікації – лінгвопрагматика намагається по-новому 

поглянути й на такі одвічні проблеми лінгвістики, як система і структура мови, 

мова та її користувач, мова і знання, мова і мислення [336]. Нині 

лінгвопрагматика інтегрує дві течії вивчення мовних явищ: а) орієнтованих на 

систематичне дослідження прагматичного потенціалу мовних одиниць (текстів, 

речень, слів), і б) направлених на вивчення взаємодії комунікантів в процесі 

мовного спілкування. Ця дисертація спроектована на системний вияв 

лінгвопрагматичних закономірностей текстової реалізації контрасту. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дисертаційну працю виконано в межах комплексних наукових тем факультету 

іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка: 

„Вивчення структурно-контенсивної еволюції та чинників функціонування 

германських, романських та класичних мов” (номер державної реєстрації 

0108U006466), та у руслі наукової проблематики кафедри іноземних мов для 

гуманітарних факультетів „Вивчення текстів різної типології, проблеми 

текстотвірності” (номер державної реєстрації 0108U006467).  

Метою дисертаційного дослідження є комплексний аналіз 

лінгвопрагматичних особливостей контрасту в англійськомовному художньому 
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прозовому дискурсі, опис лексико-семантичних ознак контрасту у 

лексикографічних джерелах та функційних особливостей засобів вираження 

контрасту та англійськомовному художньому прозовому дискурсі. Досягнення 

поставленої мети передбачає реалізацію таких завдань: 

 визначити теоретико-методологічне підґрунтя дослідження контрасту у 

мовознавчій традиції та напрацювати власну концепцію його аналізу в 

англійськомовному художньому прозовому дискурсі; 

 проаналізувати лінгвістичну сутність понять контраст і контрастема 

та подати їхнє визначення з позицій сучасної лінгвопрагматики; 

 з’ясувати типологію опозицій як основи контрасту в англійськомовному 

художньому прозовому дискурсі, виокремити їхні структурні, семантичні та 

функційні типи у художньому текстопросторі; 

 описати лексико-семантичні особливості контрасту в сучасних 

англійськомовних лексикографічних джерелах;  

 уточнити лексико-стилістичні та функційні особливості контрасту в 

англійськомовному художньому прозовому дискурсі в процесі актуалізації 

авторського задуму; 

 укласти глосарій засобів вираження контрасту в англійськомовному 

художньому прозовому дискурсі. 

Об’єкт дослідження – контраст в англійськомовному художньому 

прозовому дискурсі. 

Предмет дослідження – лінгвістичні та прагматичні аспекти вираження 

контрасту на лексикографічному, структурно-синтаксичному, лексико-

семантичному, композиційно-стилістичному, прагматичному рівнях, 

репрезентовані на тлі текстів сучасних англійських романів кінця XX – початку 

XXI століть. 

Матеріалом дослідження слугували тексти 14 сучасних англійських 

романів кінця XX – початку XXI століть, а також лексикографічні друковані та 

електронні джерела. За одиницю дослідження було прийнято 
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контекстологічний фрагмент тексту, що містить один або декілька елементів 

контрасту. Досліджуваний корпус, добутий методом суцільної вибірки, налічує 

1 500 контекстологічних фрагментів. Загальна кількість матеріалу дослідження 

становить 6 733 сторінки.  

Наукова новизна праці полягає в тому, що вперше: на матеріалі 

англійськомовних художніх текстів різножанрової типології здійснено 

комплексний аналіз засобів вираження контрасту як корінного принципу 

художньо-літературного відображення подій; напрацьовано типологію 

контрасту і обгрунтовано поняття контрастеми як одного з базових понять в 

англійськомовному художньому дискурсі; з’ясовано семантичний та 

функційний потенціал контрастеми в контекстуальній реалізації; описано 

лексико-семантичні засоби контрасту з точки зору прагматичної установки, 

носієм якої є автор-письменник, як мовленнєва особистість; виявлено специфіку 

структурування художніх текстів на основі прийому мовного контрасту і 

показано смислотвірний потенціал цього прийому в англійськомовному 

художньому дискурсі. 

Твердження, що їх винесено на захист: 

1. Контраст, як семантико-функційна основа художнього тексту, корінний 

принцип виразності, реалізується через зіставлення уявлень, які відрізняються 

протилежністю своїх ознак, завдяки чому автор-письменник здійснює художній 

вплив на читача відповідно до естетичного задуму. Контраст як невід’ємна 

засада структурно-смислової організації текста пронизує усі його рівні й 

експлікується в сюжеті, композиції, образній системі художнього твору, а також 

слугує протиставленням двох дейктичних площин, віддалених від адресанта в 

системі просторово-часових координат текстового висловлення.  

2. Принцип контрасту, фіксуючи дихотомічне сприйняття світу й предмета 

мовлення, формуючи і відтворюючи дуальну модель дійсності, нерозривно 

пов’язаний із текстовим комунікуванням, як наявністю двох несумісних між 

собою комунікативно-смислових позицій текстових антропоморфів, зокрема як 

мовленнєвої форми взаємодії розмаїтих поглядів. Контраст реалізується на всіх 
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рівнях мовної системи – лексичному, структурному, стилістичному, 

архітектоніко-композиційному, й відповідно основними засобами експлікації 

контрасту в англійськомовному художньому прозовому тексті є лексичні, 

синтаксичні, стилістичні, графічні (параграфемні), логіко-семантичні маркери 

контрасту.  

3. Контрастні засоби вираження, представлені структурними, 

семантичними і стилістичними параметрами, співвідносячись із контекстом 

усієї культури, реалізуються диктемною побудовою тексту і сукупно 

забезпечують створення та наявність художнього твору як тематично 

завершеного цілого. Узагальнено-типізовані засоби вираження контрасту 

корелюють з усіма основними стадіями розвитку об’єктивного світу і пізнання, 

які становлять послідовну зміну тотожностей, подібностей, відмінностей, 

протиріч протилежностей. 

4. Поліваріантний паттерн протиріч і протиставлянь в англійськомовному 

художньому прозовому тексті зумовлений різноаспектною природою контрасту, 

участю різних його структурно-семантичних типів у створенні образності в 

художньому творі. Розмаїті типи позатекстових контрастів визначають єдину 

прагматичну спрямованість цього типу тексту. Мовні засоби експлікації 

контрасту становлять систему з польовою структурою, ядро якої формують 

репрезентативні засоби його експлікації, фіксовані в контрастемі.  

5. Контрастема охоплює всі лінгвопрагматичні ознаки, зреалізовані у 

відповідному контекстуальному оточенні. Система прийомів контрасту – 

сукупність стилістичних прийомів, які об’єднані спільністю змісту, 

убезпечують непереривність смислового простору контрасту, пов’язані між 

собою зв’язками взаємопротиставляння і семантичними кореляціями 

системного характеру. Логічним підґрунтям контрасту як композиційно-

стилістичного принципу розгортання мовлення текстових антропоморфів є 

логіко-граматична категорія заперечення. 

6. Реалізація контрастеми в англійськомовному художньому прозовому 

тексті виявляється через стилістичні засоби, які реалізують протиріччя (основна 
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група: антоніми, антитеза, оксюморон, парадокс, повтори, паралелізми 

синтаксичних конструкцій;  факультативна група: відкрите та імпліцитне 

порівняння (епітет, метафора, метонімія). Аксіологічна сутність бінарного 

способу сприйняття, осмислення та опису світу, а відтак формування 

нормативно-ціннісної сфери комунікативного простору художнього прозового 

тексту зумовлює значимість усіх компонентів контрастеми, скерованих на 

адекватне сприйняття художньої дійсності. 

Теоретико-методологічне підгрунтя праці опирається на принципи 

антропоцентризму і функціоналізму. Принцип антропоцентризму зумовлює 

такий підхід до контрасту, при якому він розглядається як один із мовних 

способів відображення авторської індивідуальності і творенням письменником 

модусних рамок текстових антропоморфів, мовленнєві характеристики яких 

експлікуються через мовні засоби реалізації контрасту. Принцип 

функціоналізму у висвітленні контрасту, його семантики і способів вираження 

цієї семантики в англійськомовних художніх текстах проектує вивчення 

динамічної взаємодії елементів різних мовних рівнів на структурно-

синтаксичній, лексико-семантичній і функційній основі. Відтак методологічна 

основа дисертації вибудовується в межах задекларованих принципів лінгвістики 

і охоплює праці, присвячені дослідженням художнього дискурсу [37; 56; 130; 

172; 325; 348; 367; 387], комунікативної та когнітивної лінгвістики [7; 16; 31; 

53; 215], прагмалінгвістики [150; 185; 308], традиційної та дискурсної 

стилістики [12; 61; 101; 154], лінгвістики тексту [66; 140; 154; 262], 

семантики тексту [20; 112; 119; 129; 284], теорії контрасту [2; 9; 42; 60; 176]. 

Вибір методів дослідження зумовлений метою та завданнями праці і 

оснований на засадах комплексного застосування загально- та конкретно-

наукових методів і прийомів. Методика дослідження ґрунтується на 

положеннях системного (для вияву системних ознак контрасту у 

контекстуальній фактурі художніх текстів), структурного (для з’ясування 

структурних засобів контрасту у художніх текстах) та функційного (для опису 

функційних засобів контрасту на різних рівнях текстів) аналізу. Висвітлення 
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аспектів семантики, структури, функції літературно-художнього тексту у світлі 

вивчення засобів реалізації контрасту досягнуто через застосування методики 

лексикографічного, структурно-синтаксичного, лексико-семантичного, 

функційного, контекстуально-ситуативного, інтерпретативного аналізу. Як 

допоміжні дослідницькі методи у праці використано прийоми лінгвістичного 

спостереження, аналіз словникових дефініцій та типологію засобів контрасту. 

Кількісний аналіз отриманих мовних фактів проведено з метою з’ясування 

тенденцій використання засобів реалізації контрасту в комунікативному 

просторі англійськомовного художнього прозового тексту. 

Теоретичне значення дослідження лежить в площині вияву комплексної 

сутності контрасту, в розкритті специфіки лексикографічних, структурних, 

семантичних, функційних типів контрасту і у встановленні його ролі у реалізації 

художньо-естетичного задуму літературного тексту. Результати дослідження 

розширюють існуючі уявлення про динамічний вияв контрасту в художньому 

тексті, роблять внесок у розвиток поняття контраст, виявляють закономірності 

функціонування різних засобів вираження контрасту на матеріалі сучасного 

англійськомовного художнього дискурсу. Значущість праці постулюється також 

тим, що узагальнюючі результати, отримані в процесі комплексного аналізу 

різнорівневих способів вираження контрасту у художніх текстах, розширюють 

складені натепер лінгвістичні уявлення про особливості функціонування лінійно 

сумісних семантичних аномалій, виражених мовленнєвими засобами.  

Практичне значення наукової праці полягає в тому, що матеріали та 

результати, отримані у процесі дослідження, можуть бути використані у викладанні 

курсів з лексикології (розділи „Лексична семантика”, „Семасіологія”), стилістики 

(розділ „Стилістична лексикологія”), мовознавства (розділ „Структура та функції 

мовної системи”). Матеріали дослідження можна використати також у 

лексикографічній практиці в наукових пошуках студентів, аспірантів та викладачів 

вищих навчальних закладів. Висновки дисертаційної праці будуть корисними для 

підготовки лекцій із загального мовознавства на філологічних факультетах 

університетів, а також у практичній роботі перекладачів. 
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Апробація результатів роботи. Основні положення і висновки 

дисертаційного дослідження виголошувалися у доповідях на: засіданнях 

кафедри іноземних мов для гуманітарних факультетів Львівського 

національного університету імені Івана Франка (1999–2015); засіданнях 

регіонального наукового семінару „Актуальні проблеми дослідження семантики, 

дискурсознавства та текстолінгвістики” Львівського національного 

університету імені Івана Франка (2009–2015); науково-методичних та науково-

практичних конференціях: міжнародних: „Інтеграційні процеси у викладанні 

іноземних мов: теоретичні засади та прикладні аспекти” (Львів, 2009); 

„Актуальні проблеми філології та американські студії” (Київ, 2010); „Дискурсні 

стратегії лінгвістики ХХІ століття” (Львів, 2011); національних та регіональних: 

„Англійська мова в Україні 21 століття: пріоритети в лінгвістиці та перспективи 

в методиці” (Кам'янець-Подільський, 2006); „Творчість у викладанні – творчість 

у навчанні” (Львів, 2006); „Лінгво–методичні аспекти вивчення іноземної мови 

у навчальних закладах” (Вінниця, 2007); „Україна – мова – світ: актуальні 

проблеми лінгвістики та лінгводидактики” (Львів, 2008); щорічних підсумкових 

конференціях професорсько-викладацького складу факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка (1999 – 2015). 

Публікації. Основні положення та висновки дисертації викладені у 5 

одноосібних та 1 – у співавторстві статтях, опублікованих у наукових фахових 

виданнях України, у 2 публікаціях в іноземних виданнях, а також у 12 тезах 

доповідей на міжнародних та міжвузівських наукових конференціях. Основні 

результати дослідження відображені в 20 публікаціях (1999–2015).  

Обсяг і структура роботи зумовлені цілями і завданнями дослідження. 

Дисертація складається із переліку умовних скорочень, вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (теоретичних – 417, 

лексикографічних – 33, джерел ілюстративного матеріалу – 14), додатків (2 

таблиць та 2 діаграм). Загальний обсяг дисертації становить 257 сторінoк 

(основний текст – 193 сторінки). 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАСТУ  

В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

1.1  Контраст у тексті та дискурсі: діалектика дискретного й 

синкретичного 

 

Складна і розмаїта система сучасних художніх засобів, яка є 

безпосереднім відображенням пізнання людиною світу через кореляцію 

протилежностей, висуває на перший план лінгвопоетику контрасту, як форму й 

принципи його аналізу. Тобто, студії „тематично-стилістичних характеристик 

використання окремого художнього прийому у творі” [163, с. 8] (а контраст не є 

винятком) здійснюються в межах аналізу художнього тексту або дискурсу з 

різноманітних позицій, що передбачає рівночасне вивчення їхніх мовних, 

мовленнєвих і змістових сторін. А це релевантно для студій контрасту в тексті й 

дискурсі як маркера індивідуально-авторського світорозуміння. 

Текст і дискурс займають провідні позиції в наукових розвідках 

гуманітарної парадигми знання починаючи з 70-х років XX століття [314; 321; 

325; 335; 337; 348; 381; 382]. Виходячи за межі свого тлумачення як вербальної 

комунікації, ці поняття розмивають міждисциплінарні межі сучасних наукових 

досліджень. 

У структурній парадигмі дискурс стає популярним через його часткове 

ототожнення з текстом і часткову взаємозалежність, що складає певну єдність: 

дискурс + текст [67; 387, с. 80–92]. Коли йдеться про дискурс, то передусім 

мається на увазі спосіб організації мовленнєвої діяльності, графічним 

вираженням якого є текст, який з другої половини ХХ ст. досліджується у 

рамках нового напряму – текстолінгвістики [305; 306]. Визначаючи лінгвістичні 

закономірності організації тексту, Р. Богранд, І. Р. Гальперін, В. Дресслер, 

О. І. Москальська, З. Я. Тураєва і Д. В. Фоккема напрацювали новий 

структурно-семантичний підхід. Проте наприкінці ХХ ст. дискурс постає уже як 
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явище соціальне, як „мовлення, занурене в життя” [17, с. 137]. Тому дискурс 

часто ідентифікують як поняття близьке до функцій стилю [243, с. 38]. 

Водночас Е. Бенвеніст, думки якого поділяємо, протиставляє дискурс 

системі. Він вважає, що „разом з реченням ми залишаємо зону мови як знакової 

системи і вступаємо у світ мови як знаряддя спілкування, відображенням чого є 

дискурс” [35, с. 129–130]. Отже, дискурс можна визначити як складне 

комунікативне явище, яке містить окрім тексту ще й позамовні чинники, 

потрібні для свого конституювання та розуміння [384, с. 74–84]. Як влучно 

зауважив В. З. Демьянков, у „латинській мові discursus – це поняття на 

позначення дії, а textus – результату дії” [104, с. 49].  

Вивчення дискурсу з позицій когнітивної лінгвістики [16; 104; 145; 363; 

370; 401; 402 та ін.] розширило можливості його аналізу – зокрема, шляхом 

залучення ментальної сфери мовної особистості. Завдяки цьому дискурс 

виступає як об’єкт, що містить у собі окрім вербально актуалізованого тексту й 

інші змістові сфери [263, с. 69] – наприклад, історичну, культурологічну, 

філософську, етнічну інформацію. У той самий час зарубіжна традиція надалі 

вивчає формальні ознаки і структуру дискурсу, закони його творення [67; 304; 

364; 365;  398; 399 та ін.].  

Проте наприкінці ХХ століття коло інтересів мовознавців розширилося за 

рахунок історичного контексту, в якому мова розвивається та функціонує. 

В якому б ракурсі не велося дослідження (лінгвофілософія, семіотика, риторика, 

герменевтика, поетика), всюди спільною одиницею виступає дискурс, хоча й 

розуміється він різними науковими школами по-різному. Дискурс існує як 

процес спілкування та наукового розмірковування, як політичний виступ і як 

художній твір, тому комунікативні характеристики дискурсу та його функції в 

суспільній практиці стали предметом наукових дискусій [104; 129;  229;  329;  

394; 398; 408 та ін.].  

Проблема визначення дискурсу продовжує бути актуальною як для 

лінгвістики, так і для філософії. Її виключна важливість пов’язана ще й з 

конституюванням нової парадигми лінгвістичних знань – когнітивно-
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дискурсної, яка відбиває раціональний синтез двох напрямів – когнітивного і 

комунікативного. На тлі комунікативної природи дискурс припускає безліч 

своїх вимірів: з позицій прагмалінгвістики, психолінгвістики, лінгвостилістики, 

а також у когнітивно-семантичному, лінгвокультурологічному і 

соціолінгвістичному ракурсах [130, с. 14]. Щодо мовного матеріалу та лексико-

граматичної тканини тексту, учасників спілкування та способу спілкування 

вимальовуються іманентно-лінгвістичний, соціолінгвістичний і 

прагмалінгвістичний підходи до його інтерпретації.  

Відсутність загальновизнаного тлумачення дискурсу та існування 

багатьох думок щодо його кореляції з текстом зумовило появу декількох 

концепцій дискурсу. Домінантне питання, яке постає в ході дискусії про 

сутність тексту і дискурсу, безпосередньо пов’язане з визначенням їхніх 

відмінностей. Текст традиційно розглядається як система знаків чи структура, 

яка організує колективну систему значень – смисл. Текст як форма фіксації 

знань про світ та як джерело дослідження таких знань є вже давно осмислений 

лінгвістикою тексту та когнітивною лінгвістикою. Текст розглядається як 

цілісна знакова форма організації мови [229, с. 36], як мовний твір, форма якого 

у змозі транспортувати зміст, семіотичний простір [146, с. 73], комунікативна 

дія [37, с. 39]. І. Р. Гальперін визначає текст як мовленнєвий твір, який є 

завершеним, об’єктивованим у вигляді писемного документа, літературно 

опрацьований залежно від типу документа, твір, що складається з надфразових 

єдностей [85, с. 18]. 

Дискурс трактується як мовлення чи текст, занурені у соціокультурну 

ситуацію [229, с. 36], як тип соціальної практики [422, с. 126; 433, с. 108], як 

організована мовленнєва діяльність, пов’язана з нелінгвальною сферою 

(соціологічною, ідеологічною, культурною) [353, с. 22]. С. І. Потапенко 

виокремлює три точки зору на взаємовідношення тексту й дискурсу: 

розмежування за параметром статика vs. динаміка, включення тексту в дискурс і 

повне ототожнення [211, с. 54].  
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У цій праці сповідуємо інтерпретативну концепцію А. М. Приходька, 

котрий виокремлює на один параметр більше [215, с. 41]. Наголошуючи, що 

текст і дискурс корелюють між собою як загальне і часткове, він розрізняє 

чотири інтерпретативні моделі: 1) „дискурс = текст + контекст” (Т – вербальна 

презентація комунікативної події, Д – текст у дієвому аспекті); 2) „дискурс  

текст” (часткове ототожнення: Д – процес, Т – результат); 3) „дискурс  текст” 

(опозиція „реальність” vs „віртуальність”: Д – реальна мовленнєва подія, Т – 

феномен, що не має жорсткої прив’язки до реального часу); 4) „дискурс = 

мовлення + текст” (опозиція „Д – усна форма, Т – письмова форма мовлення”).  

Тенденція до розширеного усвідомлення дискурсу призвела до того, що й 

текст виходить на дещо інший рівень, збагачуючи не тільки своє значення, а й 

сферу свого функціонування [397]. Проблема тексту вирішується тепер на 

перетині лінгвістики, літературознавства, поетики та семіотики [406, с. 1–49]. 

Текст перестає бути тільки вербальним утворенням, визнається недостатність 

денотації як основної моделі значення [431, с. 704], текст не відображає просто 

дійсність, а виступає способом відтворення нової. Tекст стає об’єктом 

дослідження та – на відміну від літературного твору, який Р. Барт називає 

класикою, – текст є аванґардом [304, с. 286].  

Багатоаспектність дискурсу зумовила множинність його тлумачень і 

швидку еволюцію – як, наприклад, тезу про те, що з „семіоаналізом” тексту 

споріднений психоаналіз дискурсу [81, с. 322], оскільки останній позначає будь-

який процес говоріння, включаючи мовця та слухача разом з бажанням першого 

впливати на другого [369, с. 17]. Впливати на читача допомагає така риса 

сучасного англійськомовного художнього дискурсу, як розмаїття художніх 

прийомів, акцент не на тому, що сказано, а як сказано. Відсутність певного 

лінійного сюжету, традиційних характеристик головних героїв, жанрової 

конкретики, авторської присутності заміняється нелінійністю, 

плюралістичністю, синтезом жанрів, авторською маскою, грою. Така 
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ацентричність впливає не на свідомість адресата, а на під- та несвідоме, роблячи 

аналіз сучасних англійськомовних художніх текстів схожим на психоаналіз.  

Кожен текст має ознаки дискурсності, а дискурс – текстуальності [263; 

340; 361; 389]. Дискурс постсучасності – явище еклектичне та дискретне, яке 

виступає як процес конструювання знаків. Отож, текст – структура відкрита, 

про що свідчить його здатність вбирати в себе інші тексти. Він актуалізує 

семіотичний потенціал і розглядається як знакова система чи структура, яка 

організує сукупну систему значень [436]. Завдання ж дискурсу – реалізувати 

функцію смислотворення, втілити сталі форми в рухомі, відбити етноспецифіку 

текстів у якій контрасту відводиться поліфункційна роль. 

 

1 .1 .1  Логіко -філософське  тлумачення  контра сту.  Здійснюючи 

екскурс в історію дослідження контрасту, зазначимо, що поняття відмінності, 

протилежності, протиріччя, які складають логіко-філософську основу 

контрасту, використовувалися ще в античній філософії. З давніх часів мислителі 

і художники відзначали, що у мистецтві важливу роль відіграють прийоми 

контрасту (Арістотель), „протиставлення, опозиційність” (Августин), „колізія” 

(Г. В. Гегель). Контраст є одним із фундаментальних композиційно-

стилістичних принципів організації мовлення у художньому тексті [59, с. 5; 125, 

с. 48]. Його відносять до прийомів і водночас характеризують як принцип. У 

зв’язку з нерівномірністю дослідження феномену контраст виникає потреба 

простежити розвиток логічної структури поняття „принцип контрасту”. На такій 

основі можна мотивувати і його конкретизацію як принципу образного 

контрасту, і його закономірний характер дієвості в англійськомовному 

художньому дискурсі.  

Як філософська категорія контраст – одна із сторін діалектичного 

протиріччя, є джерелом розвитку усіх предметів, явищ, процесів у природі, 

мисленні, а також у мові, відбиваючи спосіб існування мовних одиниць. У мові 

протиставляння подане в термінах опозиція, контраст, контрастивність. За 

Т. ван Дейком, „нова інформація, зазвичай, буває у кінцевій позиції, а відхилення 
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від цієї умови можна використати для вираження контрасту, порушення 

контекстуальних сподівань, тобто для позначення локального значення” [67, 

с. 45]. Для розвитку логічної структури поняття принцип контрасту потрібно 

вдатися до двох основних взаємопов’язаних між собою напрямів. По-перше, 

контраст віддавна пов’язують з найзагальнішою значимістю антитези, 

протилежності, протиставляння. А по-друге, контраст в лінгвальному 

трактуванні невід’ємний від системи відповідних мовних і мовленнєвих засобів. 

Їх інколи називають сигналами контрасту [5, с. 216]. 

Загальновизнаною є багатоаспектність контрасту, яка утім не відміняє 

доцільності упорядкованого аналізу логічної структури цього поняття. Основні 

аспекти контрасту характеризують за трьома напрямами. Один з них полягає в 

тому, що вчені прагнуть зосередити аспекти в об’ємному родовому понятті, 

визначаючи контраст як вид фігури або вид зв’язку: це „фігура мовлення, яка 

перебуває у протиставленні лексико-фразеологічних, фонетичних, граматичних 

одиниць, які втілюють контрастне сприйняття дійсності” [9, с. 12]. У такому ж 

плані „контраст властивий зв’язок між явищами, поняттями, мовними 

одиницями, а саме: протилежності і протипоставленості” [147, с. 20]. При цьому 

розкривається двостороння сутність поняття контраст: наявність як плану змісту 

(зв’язки протилежності), і плану вираження (зв’язки протипоставленості). 

Інший напрям характеризується тим, що, в інтерпретації контрасту 

наголошується цілісна динаміка. Контраст виступає як частина (елемент, 

компонент) у складі художнього тексту як цілого, і водночас він сам володіє 

складною формою. „Це один з елементів, який складає якісну систему 

стильового і структурного порядку” [60, с. 120]. Контраст є „структурно-

семантичним компонентом композиційного й естетичного рівнів художнього 

тексту. У такому випадку семантичною домінантою контексту є 

протиставляння, пов’язане із контрастним сприйняттям дійсності автором. Під 

контрастом у цьому випадку розуміємо такий спосіб розгортання мовлення, 

який лежить у площині динамічного протиставляння змістово-логічних і 

структурно-стилістичних планів викладу Контраст, виступаючи способом 
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світосприйняття і важливим змістовим компонентом тексту, представляє собою 

систему розмаїтих зображально-виразових засобів” [277, с. 133].  

Останній напрям визначається як спосіб, що тяжіє до функційної 

дефініції – звідси його тлумачення як виду засобів, наприклад, засобів 

висунення: „В рамках теорії декодування до засобів висунення відноситься 

поряд з конвергенцією стилістичних прийомів (тобто використанням поєднання 

декількох прийомів), повтором, щепленням (тобто неодноразовим повторенням 

подібних зображально-виразових засобів у схожих позиціях), оманливим 

очікуванням також контраст” [14, с. 84; 391]. 

З позиції логіко-філософської основи контраст тісно пов’язаний з 

поняттям опозиції (від лат. оppositio - протиставляння) – зіставлення з ознакою 

відмінності, протилежності. За філософським визначенням протилежності будь-

яка категорія починає розвиток з тотожності, переходячи у відмінність і, далі, у 

протилежність і суперечність (див. рис. 1.1.). 

 

 

Рис. 1.1. Еволюція протилежності 

 

Словом, контраст не можна розглядати ізольовано від тотожності і 

подібності, бо він є максимально вираженою, істотною відмінністю однорідних 

предметів (явищ, ознак, дій), особливе поєднання загальних моментів і 

діаметрально протилежних відмінностей [59, с. 26]. 
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Сучасні нейрофізіологічні студії доводять, що контраст використовують 

як засіб пізнання на свідомому рівні, де психофізіологічні передумови 

контрасту як лінгвокогнітивного принципу полягають у функційній асиметрії 

головного мозку і своєрідності обох півкуль стратегії подвійного пошуку [59, 

с. 12]. Нині немає галузі науки, в якій би не застосовувались, як дослідний 

прийом: бінарні опозиції та дихотомічні контрасти. Методологічна 

універсальність бінарної опозиції пояснюється її узгодженістю з ключовою 

засадою розвитку об’єктивного світу і пізнання – принципом протиріччя, 

взаємопроникнення і взаємовиключення протилежних сторін предметів і явищ.  

За діалектичним законом єдності та боротьби протилежностей, метод 

бінарної опозиції передбачає не тільки контрастне протиставлення її крайніх 

членів, але й їхнє посередництво і доповнюваність, а також нейтралізацію і 

синтез. Т. Г. Бочина відзначає, що, хоча в еволюційному аспекті розвиток 

людської ментальності є рух від дуальної (double-natured – двоїстої) моделі до 

градуальної, проте бінарні коди не втрачають своєї актуальності [цит. пр., с. 16]. 

Отож, з урахуванням викладеного, доходимо висновку, що контраст є 

багатоаспектним міждисциплінарним поняттям. Лінгвальне розуміння 

контрасту не може бути повним і адекватним без розгляду його логіко-

філософської основи, яку складають поняття „опозиція”, „протиставляння”, які, 

для прикладу, у художньому тексті реалізується на основі принципу контрасту 

[5; 153; 204 та ін.].  

Аспекти логічної структури поняття контраст, як взаємодоповнювальні, 

виявляються похідними від двох головних властивостей цього феномену: від 

його багатовимірності і від розмаїття репрезентацій. Багатовимірність контрасту 

і впорядкованість його виявів провадить до статусу принципу, у зв’язку з чим 

подаємо таку дефініцію: принцип контрасту – основна форма сприйняття й 

відображення дійсності. З цим пов’язано прагнення визначати контраст (на 

матеріалі художнього тексту) як принцип і „тенденцію людського розуму в 

стилістичному опрацюванні” [25, с. 194], бо він ґрунтується на закономірностях 

людського сприйняття і пізнання дійсності. 
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1 .1 .2  Сучасні  лінгвістичні  тлумачення  контрасту.  З огляду на 

численні підходи до трактування дискурсу, ця лінгвальна категорія досі 

залишається складним та багатоаспектним об’єктом дослідження з 

багатоманітністю концепцій. Поняття контрасту в лінгвістиці – це „чітко 

визначене протиставлення між кимось або чимось” [425, c. 263]. 

Протиставляння можна визначити внаслідок порівняльної характеристики 

об’єктів, спостерігаючи, з одного боку, їхню подібність, принаймні за одною 

спільною ознакою, з іншого – відмінність, тобто коли ознаки, властиві одному 

об’єкту, відсутні в іншому.  

Лінгвісти, які вивчають проблематику контрасту, схиляються до думки 

про його двопланову структуру. Так, за В. В. Одінцовим, контраст – 

„стилістичний принцип розгортання мови, що полягає у динамічному 

протиставленні двох змістовно-логічних та структурно-стилістичних планів 

викладу” [203; 204, с. 115]. М. Ріффатер вважає, що „стилістична значимість 

контрасту прихована у зв’язках між двома елементами, які зіштовхуються” [223, 

с. 87]. В. М. Аврасін, у свою чергу, стверджує, що контраст – „це щось 

двополюсне між a і б, причому а необов’язково має представляти еталон, його 

вихідну точку” [2, с. 112]. 

У сучасних дослідженнях [227; 240] контраст вважається однією з 

основних ознак композиційної організації художнього тексту. Водночас 

Г. В. Андрєєва [1984] підкреслює багатоаспектний характер поняття контрасту, 

що актуалізує в художньому прозовому тексті категорію протилежності. 

Дослідниця стверджує, що „контраст припускає суб’єктивне перетворення 

об’єктивних протиріч реальної дійсності. Відображення реальності у думці 

людини відбувається невпинно, у вічному процесі, розвитку і зіткнення з 

протиріччями” [8, с. 14]. Подібну думку поділяє П. А. Флоренський, 

зауважуючи, „що розум пізнає, містить основне протиріччя двох властивих 

йому тенденцій: „зупинка і рух”, „конечність і нескінченність”, „закон 

тотожності і протиріччя” [264, с. 56]. Виходячи із цих тенденцій, будь-яка дія 
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розуму є антонімічна, тобто контрастна, в якій істинна реальність сприймається 

досвідом.  

Оригінальною є також точка зору Й. А. Стерніна, який говорить про 

двополюсну природу контрасту, опираючись на наявність у слові відкритих і 

закритих семантичних ознак: відкриті семантичні ознаки, на думку вченого, не 

припускають антонімічних семних конкретизаторів, які утворюють завжди 

відкритий ряд. Закриті ознаки припускають „засівання” семних 

конкретизаторів, що обмежують семантичну ознаку” [247, с. 24]. Якщо ми 

відбираємо семні конкретизатори, скажімо, за вагою: heavy ↔ light, або за 

довжиною, міцністю: long ↔ short, strong ↔ weak – це будуть закриті 

семантичні ознаки. Семних конкретизаторів може бути більше ніж два, 

наприклад: teenager, young, adult, elder, old і т.д., однак семантична ознака при 

цьому залишається закритою, оскільки містить два антонімічних полюси – 

young ↔ old. Відтак, двочленна лексико-фразеологічна або синтаксична 

структура контрасту є „органічною і діалектичною єдністю, оскільки в 

окремому вираженні її частини не дають необхідного смислового та 

естетичного ефекту” [34, с. 103]. 

Аналіз дефініцій контрасту у лексикографічних джерелах вказує на 

полісемантичний характер терміну, етимологія якого відбиває його інваріантну 

рису: contrast: [(n): via French from Italian, from contrastare (vb), from Latin contra-

against + stare to stand]; [French contraster, from Italian contrastare, from Medieval 

Latin contr st re: Latin contr -, contra- + Latin st re, to stand; see st - in Indo-European 

roots] →[Online Etymology Dictionary], у тлумаченні якого домінує узагальнена 

інваріантна ознака, „різка протилежність або відмінність у чомусь.” 

Для повноти уявлення подаємо низку тлумачень контрасту з розмаїтих джерел: 

 термінологічна енциклопедія „Сучасна лінгвістика” О. О. Селіванової 

витлумачує контраст, як композиційно-стилістичний принцип розгортання 

мовлення як динамічне протиставляння двох змістовно-логічних планів оповіді. 

[428, с. 256]; 
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 „Новий тлумачний словотвірний словник” Т. Ф. Єфремової описує 

контраст як: 1) різко виражена протилежність; 2) різка відмінність у яскравості 

або кольорі предметів (у живописі й фотографії) [423, www]; 

 „Словник лінгвістичних термінів” О. С. Ахманової описує контраст 

розлогіше (англ. contrast), як: 1) взаємне протиставлення синтагматично 

співставних одиниць; 2) (протиставлення) фігура мови, яка складається з 

антонімічності лексико-фразеологічних, фонетичних та граматичних одиниць, 

що виражають контрастне сприйняття дійсності [418, с. 207]. 

 аналогічно, тлумачний словник під ред. Д. Н. Ушакова подає контраст 

(фр. contraste) як – протилежність у будь-якому вияві: контраст високого і 

низького, контраст кольорів, асоціація контрасту тощо [430, с. 238]. 

 „Cтилістичний енциклопедичний словник” описує контраст як „одну з 

двох взаємопов’язаних загальних закономірностей вживання стилістично 

значущих одиниць, що полягає в розбіжності (контрасті) стилістичних 

забарвлень слів (або більшості слів) у висловленні” [429, с. 483]. 

 „Великий енциклопедичний словник” за ред. А. М. Прохорова 

відносить контраст до явищ психологічного рівня та способів впливу на 

сприйняття людини, визначаючи його як композиційно-стилістичний принцип 

розгортання мови та різко вираженою протилежністю [419, с. 630]. 

Заслуговують також на увагу дефініції поняття контраст в авторитетних 

зарубіжних лексикографічних джерелах: 

 словник “The American Heritage Dictionary of the English Language” 

трактує поняття contrast (n) як: 1) відмінності, які порівнюються: – siblings who 

contrast sharply in interests and abilities; a color that contrasted clearly with the 

dark background; 2) (лінгв) чітке виокремлення різниці у значеннях: Voiced and 

voiceless stops contrast in English but not in Cree; 3) відмінність, особливо сильна 

протилежність між предметами або об’єктами, які порівнюються: the contrast 

between Northern and Southern speech patterns. There is a sharp contrast between 

his earlier and later works [442, www]. 
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– “Collins English Dictionary” описує контраст як явища, коли два різні, 

але пов’язані між собою предмети, порівнюються для того, щоб сильніше 

показати їх протилежність [437, www]. 

У лінгвістиці є чимало визначень поняття „контраст”, які заслуговують на 

увагу: „контраст – виражена протилежність у будь-якому зв’язку” [9, с. 7]; 

„контраст – це взаємне протиставляння синтагматично співставлених одиниць” 

[418, с. 207]. Утім вважаємо, що контраст – фігура мови, що сформувалася через 

антонімію лексико-фразеологічних, фонетичних і граматичних одиниць, що 

втілили контрастне сприйняття автором дійсності. 

Відтак, опираючись на теоретичні міркування і лексикографічні 

визначення поняття контраст, стверджуємо, що двoїстість є обов’язковою 

умовою його існування, незалежно від того, чи елементами контрасту 

виступають слова, словосполучення, речення. Адже, контраст як виражальне 

протиставляння реалізується саме через протилежність ознак, де, у порівняно 

завершеному висловленні автор-письменник здійснює безпосередній художній 

вплив на потенційного читача. 

 

1 .1 .3  Контраст як  змістова категорія  т ексту.  Останні 

десятиліття характеризуються зростаючою зацікавленістю лінгвістів до мови 

художньої літератури, особливо з точки зору її змістового наповнення, 

функційних засобів і прагматичного потенціалу. Під змістом розуміємо 

відношення світу персонажів до світу читача (реальної дійсності), що становить 

концептуальний бік літературного твору і властиве йому тією ж мірою, якою він 

наділений власним текстом [214, с. 238]. Важливою рисою розвитку 

мовознавчих студій у цьому напрямі є те, що мовні і мовленнєві закономірності 

побудови естетично змістового тексту розглядаються в мовному і позамовному, 

соціо-культурному контекстах. „Використання мови для передачі змісту, 

правильне розпізнавання смислу повідомлення, оптимальний вибір мовної 

форми залежно від мети і умов спілкування – усі ці питання й нині перебувають 

в центрі уваги лінгвістів” [412, с. 6]. 
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Коли ж йдеться про змістове наповнення тексту (його смисловий 

потенціал), то варто згадати В. М. Жирмунського, на думку якого, художній 

твір відрізняється від нехудожнього своєю поетикою (описом змістової форми). 

Поетика є об’єднуючою ланкою філології та її складових – літературознавства і 

мовознавства: в основі її системи лежить класифікація підпорядкованих 

художньому завданню фактів мови, котра здійснюється з позицій лінгвістики. 

Можемо констатувати, що лінгвістика „розглядає факти загальної лінгвістики у 

спеціальному художньому застосуванні” [117, с. 31]. Відтак, відмінною рисою 

художньої мови є її художня дієвість, яка покликана втілювати естетично 

значиме, емоційно впливаюче відображення дійсності. На відміну від 

традиційного підходу до вивчення художнього тексту, за яким художня сутність 

як цілісна система зумовлена складовими її одиницями вторинної номінації, при 

вивченні дискурсних аспектів художніх текстів сутність елементу художнього 

мовлення визначається функційно-смисловими властивостями художнього 

дискурсу як цілісного (відкритого, динамічного) утворення, в нетрях якого 

зароджується, дозріває і гартується художнє слово, піддається художньо-

естетичному ограновуванню [319]. 

Студії змісту тексту, його структури на рубежі XX–XXI ст. визначає, на 

думку Н. С. Болотнової, інтеграція суміжних галузей знання в рамках 

антропоцентричного, соціолінгвістичного, когнітивного, психолінгвістичного, 

лінгвокультурологічного напрямів, які об’єднує „зацікавленість до мовної 

особистості і соціуму, які виявляють себе у текстовій діяльності” [51, с. 228]. 

Комунікативний і когнітивний напрями при аналізі структури тексту 

взаємопов’язані, що відбито у напрацюванні проблем смислової інтерпретації і 

концептуального ранжування художнього тексту, структуру якого не можна 

вивчати у відриві від його семантики й прагматики [307, с. 122–136; 330,  

с. 111–137].  

На думку Л. Г. Бабенко, у виокремленні структурних рівнів художнього 

тексту „виявляється розбіжність, що зумовлено об’єктивно, а саме складністю 

художнього тексту як об’єкта аналізу, і суб’єктивно – вихідною науковою 
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позицією дослідника”. Найпопулярнішим (в лінгвістичному аспекті) порівневим 

уявленнням художнього тексту Л. Г. Бабенко називає „традиційно орієнтоване 

на мовну стратифікацію з відповідним виокремленням у тексті фонетичного, 

морфологічного, лексичного і синтаксичного рівнів”, особливо наголошуючи на 

текстовій значимості лексичного рівня як найбільш пов’язаного з ідейно-

тематичним змістом тексту [4, с. 7; 23, с. 36; 54, с. 20; 250, с. 30]. В 

літературознавстві виокремлюють рівні персонажів, фабули, ідейного змісту [272, 

с. 175–185, 233; 411; 415]. У деяких концепціях, які мають культурознавчий 

характер, диференціюються культурний, естетичний, духовний і мовний 

макрокомпоненти в структурі художнього тексту [23; 272, с. 257–258]. 

Комунікативно-діяльнісний підхід до тексту опирається на такі 

положення: 1) „За кожним текстом стоїть мовна особистість, яка володіє 

системою мови” [133, с. 27], тобто, його автор, творча індивідуальність, 

„особистість пишучого” [76, с. 181]; 2) кожен текст перевернений в соціум, 

орієнтований на адресата, реципієнта [23, с. 39; 281, с. 226], тобто, володіє 

дискурсним потенціалом. Окрім цього, „в ліричному тексті, зазвичай, є 

внутрішній адресат” [206, с. 209]. Як зауважує Н. С. Болотнова, „у 

світомоделюванні автора, і в інтерпретації цього процесу читачем відзначається 

діалектика об’єктивного і суб’єктивного, загального і окремого” [54, с. 21]. 

Адже за кожним текстом стоять: система мови, дійсність, мовні особистості 

адресанта й адресата [331, с. 81–98; 364, с. 191–205]. 

При такому підході виділяються динамічні текстові одиниці, які мають 

мовну і позамовну сутність, які розрізняються функційно і комунікативно, що 

доказово продемонструвала в серії монографічних праць Н. С. Болотнова, яка 

розмежовує два основних рівні художнього тексту – інформаційно-смисловий і 

прагматичний, а також виокремлює їхні складові підрівні, види текстових 

одиниць кожного рівня і співвідносні з цими одиницями одиниці мовлення і 

тексту [55, с. 20]. Існує взаємозв’язок всіх рівнів і підрівнів тексту: 

прагматичний рівень оснований на інформативно-смисловому, їхні одиниці 

ієрархічно зв’язані і корелюють між собою і у процесі пізнавально-естетичної 
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діяльності адресата [362]. Змістова організація художнього тексту зумовлена 

сполученістю засобів фонетичного, лексичного, морфологічного, синтаксичного 

рівнів з вираженням тематичних особливостей художнього тексту. При цьому 

його естетичний ефект створюється завдяки гармонії форми і змісту при участі 

мовних засобів усіх рівнів [51, с. 247]. 

Складна й розмаїта система художніх засобів на усіх згадуваних рівнях, 

яка є й безпосереднім відображенням пізнання людиною світу через кореляцію 

протилежностей, дозволяє говорити про поетику контрасту. Встановлено, що 

вивчення „стилістичних рис використання окремого художнього прийому у 

творі” [163, с. 8] здійснюється в рамках аналізу художнього прозового тексту з 

позицій лінгвопрагматики, яка передбачає рівночасне вивчення мовної і 

змістової сторін тексту [162, с. 109], що релевантно для дослідження контрасту 

як маркера індивідуально-авторського світорозуміння.  

На принцип образного контрасту в художньому дискурсі поширюється 

також типова для контрасту єдність логічного і образно-пластичного принципів: 

він „відіграє упорядкувальну роль, організуючи елементи тексту, надаючи 

побудові логічно чіткої форми” [210, с. 70]. 

Для лінгвопрагматики, предметом якої є сукупність використаних у 

художньому тексті мовних засобів, через які автор забезпечує естетичний вплив 

на читача, вивчення контрасту як змістової категорії є вельми важливим, бо 

художній текст, як в особливий спосіб організована мова, має „не тільки свій 

список слів, але й свою систему синонімів і антонімів” [164, с. 92]. Антоніми 

відносяться до складної і розмаїтої системи художніх засобів, які втілюють 

контрастне сприйняття письменником дійсності [100, с. 10]. 

Аналіз художнього прозового тексту на метасеміотичному рівні 

передбачає ретельний аналіз творчості письменника, специфіки його 

художнього мовомислення, образної системи й ідейного задуму, а також 

літературного напряму, тобто інформації історико-філологічного характеру, яку 

І.В. Гюббенет називає „вертикальним контекстом твору, автора або цілого 

літературного напряму” [101, с. 7]. Іншими термінами можна говорити про 
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епістемологію художнього тексту, яка, „як і сам текст, має  

N-вимірів, бо у кінцевому рахунку все заглиблюється у нетрі мови, яка 

закріплює структури свідомості, зате безкінечна у своїх пізнавальних 

інстанціях” [286, с. 40]. Порівневий аналіз художніх прозових текстів як 

складно організованої семантичної єдності уможливлює моделювання 

надтекстового семантичного простору, який відображає контрастний характер 

художнього світобачення й сприйняття світу слів [377; 396]. 

Семантичне поле протилежності включає базові номінації супротилежних 

лексем і їхні можливі оказіональні вербалізації, які реалізують класифікаційні 

зв’язки лексем, виокремленних в художніх текстах, і які експлікують 

контрастний характер індивідуально-авторського світобачення. Відтак контраст 

у таких випадках слугує змістовою категорію тексту і розглядається з позицій 

лінгвопрагматики як феномен внутрішньо / міжтекстової багатопланової 

дієвості, скерований на творення емоційно-естетичного впливу на потенційного 

читача в англійськомовному художньому тексті. Словом, контраст є важливим 

засобом інтерпретативного компоненту семантичного простору сучасного 

англійськомовного художнього прозового тексту і слугує провідником у процесі 

змістової організації об’єктивної дійсності. 

 

1.2 Контраст у фактурі англійськомовного художнього прозового 

тексту 

 

Для всебічного осмислення мови художнього прозового тексту 

недостатньо знати окремі конструктивні елементи тексту – потрібно визначити 

їхнє місце в художній системі всього мовленнєво-мисленнєвого континууму 

[86, с. 34]. За Ю. М. Лотманом „реальність тексту твориться системою 

відносин” [164, с. 26]. Зацікавленість структурою тексту, яка дає ключ до його 

смислової інтерпретації, існувала завжди. У сучасній філологічній науці значна 

увага приділяється вивченню структури і функцій художнього тексту, хоча 

уявлення про їхню роль і підходи до їхнього аналізу змінювалися із зміною 
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наукових течій і парадигм від системно-структурного підходу до нинішніх 

комунікативно-діяльнісного та когнітивно-дискурсного [17; 36; 51; 104; 164; 170; 

206; 278; 285; 289; 290; 383; 392]. Структура художнього тексту розглядається 

як стимул для вторинної комунікативної діяльності адресата; значна роль 

належить позамовним чинникам при аналізі структури художнього тексту, 

проблемам гармонійної організації художніх текстів [51, с. 212; 164, с. 28]. 

Упродовж багатовікової історії розвитку мистецтва слова поняття 

контраст змінювалось, набуваючи залежно від характеру художнього твору, 

стилю епохи, індивідуальності автора різного відображення. Так, в естетиці 

XX ст. роль опозиції як важливої закономірності художніх структур 

підкреслював М. М. Бахтін [1963, 1996, 2000], на психофізіологічній основі 

наголошував Л.С. Виготський, зауважуючи, що у художньому тексті завжди 

закладено протиріччя, внутрішню напругу між формою і змістом. Адже сам 

процес сприйняття твору „містить у собі ефект, що розвивається у двох 

протилежних напрямах, який у кульмінаційній точці, буцімто „коротке 

замикання”, знаходить своє применшення – катарсис” [79, c. 279]. 

Безперечно, що у витворі вербального мистецтва естетичні опозиції 

зумовлені самою структурою художнього тексту, системою його засобів 

вираження, до яких відносимо різноманітні протиставляння. Тому в основу 

багатьох художніх творів світової літератури лягли універсальні опозиції: life ↔ 

death, love ↔ hate, kindness ↔ evil і т.ін. Як правило, у мовознавстві опозицію 

розуміють як протиставляння (197; 239; 257 та ін.), тому вивчення опозицій у 

багатьох аспектах представниками різних наукових напрямів зумовлено 

універсальністю категорії протиставлення. Оформлення уявлень про мову як 

систему зв’язків (а зв’язків, у свою чергу, як протиставлень) належить 

Ф. де Соссюру. Автором учення про опозицію (що значною мірою спирається 

на матеріали досліджень Ф. де Соссюра) є М. С. Трубецькой [257, с. 36–37]. За 

цим ученням протиставляння передбачає не тільки ознаки, за якими 

відрізняються один від одного члени опозиції, але й ознаки, які є спільними для 
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обох членів опозиції. Такі ознаки можна вважати „основою для зіставлення” 

[там само, с. 36–37]. 

Одним із виявів системних відносин в англійськомовному художньому 

прозовому тексті є кореляція протилежних елементів. Виявлення ознак 

контрасту прозового тексту на мовному та позамовному рівнях уможливлює 

простежити різнокатегорійні зв’язки та їхню роль у реалізації змісту сегментів 

контрастивних та контрастно-аргументативних висловлень на рівні тексту. 

І лексична, синтаксична та стилістична складові контрасту у художньому 

прозовому тексті взаємодіють і взаємодоповнюють одна одну, ґрунтуючись на 

лексичній основі. У зв’язку з цим поняття „семантична мікросистема, 

мікрополе відіграють важливу роль для подальшого вивчення внутрішніх 

системних відносин у лексиці” [193, с. 146]. 

Теоретичним підгрунтям дослідження контрасту в англійськомовному 

художньому прозовому тексті слугують праці пострадянських дослідників, які 

проводяться на матеріалі різних мов: Н. С. Болотнової, Н. А. Купіної, 

В. В. Одінцова, Н. К. Соколової, та ін. Контраст трактують як „протиставляння 

предметів і явищ, виражене системою різноманітних засобів, як різновид 

опозиції” [164; 257; 295], як „композиційно-стилістичний принцип розгортання 

мови” [203; 204], як один з принципів „висунення” [12; 14; 228], як „принцип 

організації поетичного тексту” [240]. І справедливо зауважимо, що акценти при 

тлумаченні контрасту у текстопросторі романів, зазвичай, робляться на 

конкретних (залежно від контексту) рисах.  

У наукових дослідженнях у поняття контраст дослідники вкладають 

різний зміст. Найчастіше контраст – „принцип лінійно-синтагматичної 

організації мовного твору, який полягає у протиставлянні різних елементів 

тексту з метою створення певного стилістичного ефекту” [426, с. 690]. Подібне 

визначення контрасту надають й інші дослідники. Т. В. Матвєєва вважає, що 

контраст – семантичне протиставляння однотипних одиниць у мовленні й тексті 

[179, c. 148]; О. С. Ахманова вбачає у трактуванні контрасту „фігуру мовлення, 

яка полягає в антонімічному протиставлянні лексико-фразеологічних, 
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фонетичних та граматичних одиниць, що втілюють контрастне сприйняття 

дійсності” [418, c. 207]. 

Г. В. Андрєєва визначає контраст як „естетично дієве відображення 

конфліктів і протиріч реальної дійсності за допомогою різнорівневих засобів 

мови” [9, c. 3]. В. П. Москвін ототожнює контраст з семантичною категорією, 

заснованою на протилежності [188, с. 92–93]. Е. В. Сєдих розглядає контраст як 

один із типів висунення значимої інформації, пропонуючи максимально широке 

розуміння контрасту (контраст розглядається не тільки на лексичному рівні, але 

і на фонетичному, морфологічному, синтаксичному, графічному) [227, с. 38]. 

Т. Г. Бочіна трактує контраст як лінгвокогнітивний принцип і кореляцію 

прийомів створення контрасту з основними етапами розвитку об’єктивного 

світу та пізнання і вважає, що вони представляють собою „спадкоємну зміну 

тотожності, відмінностей, протилежностей і протиріччя” [59, с. 25].  

Усі наведені лінгвальні визначення поняття контраст не мають єдності 

поглядів серед дослідників-лінгвістів. Його трактують на: а) семантичному 

б) структурному в) стилістичному г) прагматичному рівнях. Утім впродовж цієї 

праці, з критичним урахуванням усіх думок, ми приєднуємося до думки 

Г. В. Андрєєвої про те, що важливими у художньому прозовому тексті є також 

прийоми та принципи розташування слів, їхня подібність або безпосереднє 

протиставляння [9, с. 12]. Але вважаємо, що найчастіше компонент 

суперечності реалізується як композиційний прийом контрасту. Проте не 

завжди враховуємо те, що контраст має відмінний характер. 

Для номінування в сучасному англійськомовному художньому прозовому 

тексті життєвих ситуацій використовують низку контрастних засобів 

вираження – (далі КЗВ), які ґрунтуються на протиставлянні 

(контрадикторності). До них відносимо антонімію, антитезу, оксюморон, 

парадокс, контраст. Контрастні засоби вираження, експлікуючи очевидну 

холістичність, забезпечують поєднання того, що не можна поєднати, різке 

зіткнення полярностей, розкриття взаємовиключних понять однієї і тієї ж суті 

супроводжують художнє освоєння світу. На холістичність контрасту вказує 
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А. В. Ісаєв, за твердженням якого, „у будь-якій семіотичній системі є 

принаймні, знаки, пов’язані відношеннями протилежності” [127, с. 51]. Холізм –

поняття, за допомогою якого характеризуються теорії, які акцентують 

(і абсолютизують) неможливість звести досліджуване ціле до його частин. Так, 

контраст, передусім, є естетичною категорією у розмаїтих жанрах літератури, 

що полягає у різко вираженому протиставленні окремих художніх форм з метою 

підвищення художньої експлікації прозового твору.  

Отож, контраст постулюємо як стилістичну, семантичну та функційну 

основу художнього прозового тексту, як основний засіб вираження прозового 

твору. Його трактуємо як мисленнєво-мовленнєву сутність у світлі когнітивної 

теорії особистості Дж. Келлі, за якою особистість індивідуума утворена 

системою його конструктів (personal construct), які використовуються для 

інтерпретації світу і випереджання подій, які формуються на основі подібності 

↔ контрасту у їхній взаємодії [59, с. 16]. Тобто, йому властива динамічність і 

системність, і як лінгвальне утворення, він інкорпорує у собі вербальну й 

концептуальну іпостасі, та виникає внаслідок інтеракції, а також динаміки 

образних засобів його творення на мікротекстовому й макротекстовому рівнях.  

Тут можна простежити тісний взаємозв’язок між принципом контрасту і 

образністю. Вкажемо на її сутністний аспект: виокремлення контрасту образів і 

контрасту всередині образу [227, с. 38]. Так виникає передумова для 

конкретизації, а саме для обґрунтування принципу образного контрасту. 

Контрасту, як принципу побудови тексту і окремих значимих фрагментів, 

приділена значна увага при аналізі мови художньої літератури, образної 

комунікації. Саме їхнє напрацювання слугує умовою для конкретизації 

принципу образного контрасту на матеріалі інших сфер комунікації, включаючи 

художню, де він проаналізований недостатньо і нерівномірно. 

Отож, за нашими спостереженнями, контраст у художньому прозовому 

тексті підсилює відмінність властивостей форм, робить їхню єдність 

виразовішою. Використання контрастних засобів у цьому типі текстів викликає 

внутрішню колізію в композиції, загострює її, шукає гармонію у зіставленні 
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протилежностей, експлікує опозицію. Словом, контраст здійснюється на 

мовному (системному) і мовленнєвому (функційному) рівнях. У художньому 

тексті він виявляється на фонетичному, морфологічному, лексичному та 

синтаксичному рівнях як один із видів семантико-стилистичної організації 

прозового тексту. Аналіз контрасту може здійснюватись також на рівні слова, 

словосполучення, речення. 

 

1 .2 .1  Контраст  як  спосіб  сприйняття  і  п ізнання художнього 

світу.  Художній текст, як смислова цілісна система, виявляється у зв’язках 

близькості й протиставленності. Серед загальних проблем естетики опозиція 

трактується як типологічна риса організації будь-якого естетичного об’єкта, 

оскільки контраст – це один з найхарактерніших виявів природної схильності 

людського розуму, а „дія розуму антонімічно і всієї побудови утримуються 

тільки силою протиборчих і взаємовиключальних основ” [89, с. 55]. 

Адекватне розуміння сутності художнього прозового тексту неможливе 

без знань його специфіки як особливої форми комунікування, особливого виду 

естетичної діяльності. Художній прозовий текст, будучи продуктом 

цілеспрямованої діяльності людини, має двосторонній характер, оскільки 

являється зв’язуючою ланкою між адресантом і адресатом. Специфіка 

художнього прозового тексту полягає у тому, що він виконує комунікативно-

інформативну і комунікативно-естетичну функцію, відображаючи навколишню 

дійсність. Художній текст – організованна знакова структура, яка містить у собі 

зображення матеріального і соціального світу [167, с. 14]. Його суттєвою 

ознакою є особистісне начало, тобто авторське відношення до написаного. 

Наратор є однією з найважливіших семантичних складових прозового тексту. 

Письменник, створюючи художній текст, рисує таку модель дійсності, яка 

відповідає реальності з одного боку, а з іншого – являється відображенням його 

світогляду і світовідчуття. Відтак, художній прозовий текст – не тільки 

відображення навколишньої дійсності, але й вираження засобами мови моделі 

авторського ставлення до світу. Поєднання мовних елементів у художньому 
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прозовому тексті здійснюється у такий спосіб, аби справити естетичний вплив 

на читача, змінити, відповідно до задуму автора, його відчуття, почуття, настрої 

і точку зору. 

Мова художнього твору є „певною художньою моделлю світу, і у цьому 

сенсі своєю структурою належить „змісту” – несе інформацію” [167, с. 11]. 

Незвична організація художнього мовлення зображає новизну змісту тексту, і 

виступає не тільки як виразовий, але й як образний засіб [270, с. 173]. У процесі 

пізнання, власне, відображення й відтворення у людському мисленні 

навколишньої дійсності важливе значення відводиться контрасту. Бінарність 

свідомості і пізнавальної діяльності, вроджена схильність мислити опозиціями 

зумовлені функційною асиметрією півкуль головного мозку. Прикметно, що 

стратегія двоїстого пошуку характерна і для інтуїтивно-образного, і для логіко-

вербального мислення. Це пояснює, чому дихотомічний спосіб сприйняття світу 

і опрацювання інформації залишається актуальним впродовж усієї історії homo 

sapiens: людина XXI століття з переважно логічним мисленням також 

використовує двоїсті коди, як і Homo habilis, для якої було властиве 

правопівкульове мислення. І людина міфопоетичної епохи, і сучасний вчений 

інтерпретують пізнавальний світ за допомогою смислових опозицій [320]. 

Контраст відіграє роль на різних етапах пізнавальної діяльності: будучи 

дієвим способом привертання уваги, він є основою чуттєвого сприйняття; 

зіставлення у протилежностях найбільш ефективно для проникнення в сутність 

речей, а саме це є метою пізнання; інтенсивність творимого контрастом 

еффекту, яскравість вражень забезпечують успішність запам’ятовування. 

З давніх часів багато мислителів зауважували, що феномен контрасту 

відіграє у художньому прозовому тексті важливу роль. Це визначається в 

лінгвістиці тексту, де контраст трактують як один з прийомів, який полягає у 

гостро вираженому протиставлянні окремих художніх форм заради посилення 

їхньої виразовості і викладовості твору, коли активне порівняння підсилює різні 

просторові і часові якості („одночасний” і „послідовний” контраст) [283, с. 141]. 

Поєднання непоєднуваного, зіткнення полярностей, розкриття 
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взаємовиключальних сторін однієї й тієї ж сутності повсякчас супроводжують 

художнє освоєння світу. 

Окрім зіставлення форм, пов’язаного з психологією сприйняття, контраст 

використовують для визначення трактування художніх образів. Прозовим 

текстам належать розмаїті естетичні опозиції і в їхній основі нині лежать такі 

універсальні найдревніші опозиції, як життя ↔ смерть, добро ↔ зло, любовь ↔ 

ненависть, земля ↔ небо, вічне ↔ земне, щастя ↔ страждання і т.ін. Опозиції ж 

в художньому прозовому тексті, як зауважують Г. В. Андрєєва, К. Н. Марченко, 

Л. А. Матвієвська, Л. А. Новіков, В. В. Одінцов, реалізуються на основі 

принципу контрасту [8; 177; 180; 193; 203]. У працях цих вчених контраст (як 

літературно-композиційний прийом) розглядається як принцип організації 

художнього прозового тексту. 

Контраст виникає внаслідок появи несподіваного елементу (стилістичної 

фігури, відмінної граматичної форми) у нейтральному контексті, віднаходячи 

свою експлікацію у системі різнорівневих опозицій (лексичних, стилістичних, 

синтаксичних), і функціонує як один з видів семантико-стилістичної організації 

художнього тексту. Продуктивною для цього дослідження є думка про те, що 

система протиставляння більшою мірою визначає англійськомовний художній 

прозовий текст, аніж структура його сюжету. 

Контраст виконує роль всередині визначеної особистісної свідомості 

письменника. Він є одним з способів сприйняття художником дійсності, 

способом художнього мислення письменника. Відтак контраст може слугувати 

„по-перше, як композиційно-стилістичний принцип побудови прозового тексту 

і, по-друге, як смислова домінанта тексту” [177, с. 89]. 

Контраст, входячи у композиційну структуру художнього прозового 

тексту як окремі протиставляння і також як комбінації мовних засобів, і, 

представляючи собою „джерело синтагматичної напруги, виявляється на усіх 

рівнях мовної організації і композиційної структури художніх текстів” [177, 

с. 91]. На думку І. І. Ковтунової, впродовж XX ст. помітно наростають швидко і 

стрибкоподібно розмаїті типи контрасту: 1) семантичний контраст, при якому 



38 

 

спостерігається поєднання далеких, зазвичай непоєднуваних понять; на 

лексичному рівні своєрідним його виявом виступає оксюморон; 2) стилістичний 

контраст представляє собою поєднання у тексті різностильові елементи; 

стилістичний контраст „слугує прийомом творення у мовленні образних, 

метафоричних висловів” [429, с. 483]; 3) ритмо-синтаксичний контраст, при 

якому спостерігається послідовно проведене через художній текст різке 

зіткнення ритму і синтаксису; 4) композиційний контраст, суть якого – у 

чергуванні у тексті сегментів з різною метричною структурою [136, с. 13–14]. 

Отож, контраст передбачає суб’єктивно-особистісне усвідомлення 

об’єктивних протиріч реальної дійсності з метою художнього впливу, 

засвідчуючи складність індивідуально-авторського сприйняття світу. 

 

1 .2 .2  Контраст  як  один з  текстотвірних основ  

англійськомовного  художнього прозового  тексту.  Контраст у тексті 

є текстотвірним структурним паттерном і засобом художнього відображення 

дійсних або приписуваних зображальному об’єкту суперечностей, і як окремо 

взятий виразовий засіб для наголошування або випинання конкретних сторін 

цього об’єкту. Відтак, він створює ієрархію форм і смислів при домінувальній 

ролі контрастної семантики, виступає як принцип словесної організації 

художнього тексту, охоплює мовленнєві образи, семантичну систему, 

синтаксичну будову фрази, кореляцію смислових фрагментів, компоненти 

сюжету. Окрім цього, контраст дозволяє переконливо і експресивно 

вербалізувати концептуально значимі фрагменти дійсності і може слугувати 

текстотвірним елементом художнього прозового тексту. 

Контраст – принцип побудови художнього прозового тексту, на ґрунті 

якого уже базується система мовного втілення головної ідеї твору, система 

образів. „Контраст – композиційно-стилістичний принцип розгортання 

мовлення, суть якого у динамічному протиставлянні двох змістовно-логічних, а 

також структурно-семантичних, планів викладу, нарації у літературно-художніх 

текстах” [204, с. 115]. Цей принцип реалізується по-різному, виявляючись на 
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усіх рівнях словесно-художньої структури. Рівень мовних художніх засобів 

відображає контрастну побудову сюжету, подачу, тлумачення низки фактів 

змістового плану. 

Поряд із цим, контраст розуміється вужче, як фігура художнього 

мовлення, сутність якої полягає у антонімуванні (протиставлянні, „зіткненні”) 

лексико-фразеологічних, фонетичних і граматичних одиниць, які втілюють 

контрастне сприйняття художником дійсності. Двочленна лексична або 

синтаксична структура контрасту представляє собою органічну і діалектичну 

єдність, бо окремі частини її структури не дають потрібного смислового і 

естетичного ефекту. 

Контраст як основний принцип організації сюжету також був 

неодноразово предметом студій багатьох лінгвістів. Так, В. В. Одiнцов, 

розглядаючи контраст, наголошував на контрастність у побудові композиційно 

важливих сегментів художнього прозового тексту [204, с. 133]. На роль 

контрастної зміни тональності окремих частин художнього прозового тексту 

вказував Б. А. Ларін [157, с. 23]. Психологічним механізмом контрасту 

цікавився мовознавець-філософ О. О. Потебня [213, с. 233]. Питаннями 

контрасту і антонімії займалися також Л. А. Новіков [198, с. 5–30], 

Л. А. Матвієвська [180, с. 65–68], А. С. Дмитрієв [106, с. 5–43], Л. Ю. Максимов 

[173, с. 27–63] та ін. 

Контраст включає у собі поняття а) „протилежність, супротивність, 

супротилежність” і б) „протиставлення, протиставляння, протипоставлення”, які 

інколи розглядаються як синоніми, утім поняття б ширші за поняття а. Усі 

засоби контрастності є виявом загальної системи образності, коли контрастність 

можуть створювати навіть нетрадиційні засоби, нехтувані силою творчої уяви 

через спеціальні прийоми. До них належать різні фігури мовлення – паралелізм, 

повтор, чергування одиниць лексичного і граматичного рівнів. Кожний 

мовленнєвий засіб втілення контрасту організовує довкола себе мінімальний 

текст – фразу, строфу, кореляція котрих між собою, з попередніми і наступними 

фразами формує текст. Контраст виступає як один із засобів формування 
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англійськомовного художнього прозового тексту, принцип побудови системи 

образів, розгортання і дієвість спеціально дібраних мовних засобів. 

 

1 .2 .3  Контраст  як  стилістичний принцип дієвості  

англійськомовного  художнього мовлення .  Лінгвісти, які зачіпають 

проблематику контрасту і особливості його текстової реалізації у 

кандидатських дисертаціях на матеріалі різних мов [9; 125; 176; 227; 256; 283], 

докторських і монографічних працях [147; 180; 191; 209; 232] і окремих 

статтях [1; 2; 28; 34; 48; 49; 177; 189; 231; 233 та ін.], одностайні у визнанні 

функційно-прагматичного потенціалу, стилетвірних функцій, двочленної 

структури контрасту, яка реалізується антонімами різної міри семантичної 

протипоставленості. Адже контраст є „стилістичний принцип розгортання 

мовлення, що полягає у динамічному протипоставленні двох змістово-логічних, 

а також структурно-стилістичних планів оповіді” [203, с. 115]. 

Двочленність є обов’язковою умовою існування контрасту незалежно від 

того, чи в ролі контрастуючих елементів виступають слова, словосполучення, 

речення, образи чи описи. Двочленна (дуалістична) лексико-фразеологічна чи 

синтаксична структура контрасту являє собою „органічну і діалектичну єдність, 

бо в окремому висловленні, його частини не формують потрібного смислового і 

естетичного ефекту” [34, с. 273]. 

Тлумачення поняття контраст призводить також до експансивного 

розуміння у лінгвостилістиці, отримуючи різні інтерпретації: „поєднання в 

одному висловленні (або в зв’язному цілому) двох контекстів різної стильової 

приналежності; поєднання елементів різних стилів” [102, с. 484]; „фігура 

мовлення, яка полягає в антонімуванні лексико-фразеологічних, фонетичних і 

граматичних одиниць, які втілюють сприйняття художником дійсності” [418, 

с. 207]; „словесно-художнє відображення у тексті конфліктів і протиріч реальної 

дійсності” [9, с. 3]; як один з типів висунення – контраст „підкреслює важливі 

елементи змісту і забезпечує експресивність і цілісність змісту” [227, с. 5]; 

„один з видів семантико-стилістичної організації поетичного тексту” [240, с. 4]; 
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„виразове протиставляння, яке реалізується через зіставлення уявлень, які 

відрізняються протилежністю їхніх ознак” [176, с. 6]. 

Словом, контраст як фігура мовлення може ґрунтуватися на 

парадигматичному протиставлянні значень і форм або на синтагматичному 

рівні, яке реалізує у цьому контексті прагматично значиме протиставляння. Цей 

термін використовуємо у праці для позначення принципу організації різних 

елементів структури сучасного англійськомовного художнього прозового 

тексту, акцентування подібності, зближення і відмінності протилежностей.  

Отже, можна констатувати, що обов’язковими ознаками контрасту як 

стилістичного прийому і принципу організації художнього прозового тексту 

слугують двочленна структура, загальна референтність і семантична / смислова 

протиставленість взаємодіючих елементів, прагматична означеність. Наявність 

факультативних ознак дозволяє моделювати безмежну кількість реалізацій 

контрасту. Механізми виникнення контрасту у тексті сягають витоками до 

авторської інтенції, яка ґрунтується на усіх тих позамовних чинниках, які 

формують стиль і вербалізують концептуально значимі фрагменти художнього 

прозового тексту, виступаючи почасти стиле- і текстотвірним елементом англій-

ськомовного художнього тексту. Контрастний виклад полярних сегментів прозового 

тексту уможливлює імплікацію усіх точок зору, які лежать між ними, що, звісно, 

сприяє реалізації таких стильових рис, як суб’єктивізм, образність і динаміка.  

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Сучасні дослідники мовлення, мовленнєвої діяльності та тексту 

найчастіше оперують поняттям дискурс, який не є однозначним ані як 

лінгвістичний термін, ані як лінгвістичне поняття, адже він є одним із 

найбільш суперечливо витлумачуваних явищ. Основними серед них є розуміння 

дискурсу як мови у живому використанні, як „мовлення, зануреного в життя”, 

як послідовності речень і/або мовленнєвих актів. У дослідженні розглядаємо 
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поняття дискурс як результат процесу спілкування, інтерактивної взаємодії, 

зафіксований на матеріальному носії у вигляді тексту.  

2. Натепер зацікавленість представляють текстотвірні потенції принципів 

людського мислення, їхня роль у структурно-семантичній організації тексту і 

участь у відображенні у тексті палітри конфліктів і упереджень, імплікованих 

у різних опозиціях, трансльованих через контраст. Саме він пронизує  усі 

рівні тексту, і як базовий принцип організовує його формально-смислову 

структуру. Найчастіше протиставляння, протилежність реалізуються як 

композиційний прийом контрасту, тому у процесі аналізу прозового тексту 

він має відмінний характер, по-різному виявляється на змістовому і 

структурному рівнях. 

3. Логіко-філософську основу контрасту складають поняття відмінності, 

протилежності, суперечності, де він є яскравим виразником протиставляння, 

фіксованого крізь призму сучасних уявлень про текст і дискурс. Контраст є 

семантико-функційною основою англійськомовного художнього прозового 

тексту, котра виявляє експресивне протиставляння в макросистемі цілого тексту 

англійськомовної лінгвокультури. 

4. Принцип контрасту розглядається з позицій лінгвопрагматичного 

аналізу як феномен системної багатопланової дієвості, скерований на 

організацію емоційно-естетичного впливу, сформованого цілісним художнім 

прозовим текстом. Принцип протиставляння елементів є універсальною 

структуротвірною засадою композиційно-семантичної організації тексту. 

Опозиція у її розмаїтих порівневих, структурних, семантичних і смислових 

реалізаціях – це актуальне протиставляння мовних маркерів і продуктивна 

техніка аналізу подібностей і відмінностей її компонентів у різних 

комунікативних текстових ситуаціях.  

5. Контраст тісно пов’язаний з поняттям універсальних опозицій, тому це 

поняття детально розглянуте як одне з основних понять структурно-функційної 

концепції контрасту, як система взаємопротилежних елементів. Художня ідея 

твору формується через образність, семантика якої передбачає відображення 
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дійсності за допомогою мовних засобів вираження та палітри стилістичних 

фігур і тропів. Художнє вираження об’єкта у творі характеризується 

багатоконтрастністю за наявності різних семантико-функційних типів 

контрасту, що реалізуються в різних відрізках прозового тексту. Саме у 

взаємодії конкретні типи контрасту забезпечують реалізацію авторського 

задуму і комунікативний вплив на читача. 

6. Контраст постулюємо як семантико-функційну основу художнього 

прозового тексту, як основний засіб вираження твору і трактуємо його як 

мисленнєво-мовленнєвий конструкт, що характеризується динамічністю та 

системністю, виникає у результаті інтеракції, а також динаміки образних засобів 

його творення на макротекстовому рівні. Поліконтрастність художнього 

уявлення ідеї у тексті розкривається через контраст семантичних форм, які в 

сучасному мовознавстві розмежовані за функційною ознакою. Контраст 

розглянуто також крізь призму семантичних особливостей композиційних 

форм, які з особливою чіткістю виявляють його визначальну роль в організації 

англійськомовного художнього прозового тексту. 

8. Контраст пов’язаний з семантичним простором англійськомовного 

художнього прозового тексту на усіх щаблях його формування, локалізованих в 

ареалі авторського ідеолекту. На цих етапах відбувається стилізація прозового 

тексту, яка забезпечує його додатковим прагматичним навантаженням.  

Основні положення розділу відображено у таких публікаціях автора: [91; 

94; 311; 313; 355]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНТРАСТУ  

В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

2.1 Функціоналізм – базовий принцип дослідження засобів реалізації 

контрасту в англійськомовному художньому дискурсі 

 

Лінгвістичний функціоналізм, що складає теоретично-методичне 

підґрунтя даного дослідження, напрямок у мовознавстві, котрий описує і 

пояснює властивості мови через її функції. Основна ідея функціоналізму – у 

поясненні мовної форми її функціями. Термін функціональна / функційна 

лінгвістика використовують у декількох значеннях. У вузькому сенсі він 

вживається стосовно Празької лінгвістичної школи. За телеологічним 

принципом [257; 294], мова як цілеспрямована знакова система засобів 

експлікації покликана виконувати функції (передусім – комунікативну). Такий 

погляд зумовив розвиток функційного підходу в описі різних мовних явищ – від 

фонології до семантики. 

Функціоналізм як напрям в широкому сенсі виходить за рамки 

структуралізму і грунтується на положенні про те, що мовна система та її 

складові схильні до впливу і формуються під впливом функційних потреб. 

Відтак, завдання функціоналізму полягає в поясненні мовної форми (контрасту 

зокрема) через її функцію. У цьому сенсі функціоналізм, протиставлений 

формалізму, постулює мовну структуру незалежно від будь-яких функцій і 

заперечує вплив функцій і комунікативних цілей на систему мови. Основний 

недолік функціоналізму, на думку представників формальної граматики [273], 

полягає в нечіткості поняття функція в цілому і комунікативна функція зокрема. 

Фактично, під сумнів ставиться сам пріоритет комунікативної функції мови. 

Така критика не заперечує функційного підходу до аналізу засобів контрасту у 

художньому тексті, а лише показує його обмеженість і потребу розгляду інших 

мовних функцій. Отже, можна стверджувати, що: 
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 функціоналізм не заперечує існування самостійної мовної системи або 

мовної форми, а лише стверджує, що вона схильна до функційного впливу; 

 функціоналізм не цурається формальних методів опису; 

 ставлення до формальних методів не пов’язане з основним пунктом 

протистояння функціоналізму і формалізму – ставленням до ролі функції мови і 

до впливу функції на мовну систему. 

Функціоналізм як напрям має міждисциплінарну основу. Дослідження 

проводяться на стику з психологією [276, с. 360; 409, c. 455–479], соціологією 

[403, c. 299–309], статистикою [327], історією та природничими науками [328, 

c. 202]. Ця тенденція характерна для багатьох гуманітарних парадигм XX–XXI 

століть. Він є принципово типологічно орієнтованою лінгвістикою та не 

формулює апріорних аксіом про структуру мови, а цікавиться усім обсягом 

фактів про функції лінгвальних одиниць природних мов – функційною 

специфікою контрасту, у нашому випадку, зокрема. 

Загальнішою характеристикою функціоналізму є емпіризм, тенденція до 

аналізу великих обсягів фактів, набутих під час спостереження за дієвістю мови 

у комунікативному просторі соціуму з активним використанням кількісних 

методів – від простих підрахунків [339, c. 363] до статистики в повному обсязі 

[409, с. 455 – 479]. 

Як лінгвістичний напрям функціоналізм вивчає мовну форму. Але в 

рамках своєї концептуальної специфіки дослідники вважають, що мовна форма 

в принципі мотивована мовними функціями, тобто, адаптована до функцій, 

виконуваних мовою. Словом, одне з ключових питань функціоналізму – це 

питання про автономність мовної форми. При цьому, за рівнем радикальності, 

можна виділити три рівні відособлення функційного напряму від формального, 

не нехтуючи прив’язкою до аналізу засобів контрасту у художньому тексті. 

 консервативний рівень, при якому функційний аналіз розглядається як 

додаток до формального аналізу; 
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 помірний рівень, при якому досліджується в основному граматика, що 

вважається відносно автономної структурою, мотивованої певними функціями; 

 радикальний рівень, в рамках якого функціоналісти вважають, що 

граматика може бути зведена до дискурсних чинників. 

Розглянемо деякі концептуальні положення функційної лінгвістики, 

загальним постулатом якої є думка про те, що мова влаштована відповідно до 

своєї комунікативної функції. С. Томпсон, зауважує: „що граматика мотивована 

значною мірою функційними обставинами. Ключова риса функціоналізму – це 

визнання того, що принципи, що лежать в основі устрою мовної системи, 

похідні від ‘екологічного контексту’, в якому функціонує мова” [404, с. 93]. 

Принцип мотивації граматики дискурсним вживанням може бути 

проілюстрований такою цитатою: „Якщо ми хочемо зрозуміти, чому граматичні 

моделі працюють так, як вони працюють, ми повинні звернутися до того, як 

мова використовується мовцями у звичайному побутовому діалозі. З 

методологічної точки зору важливо відзначити, що до уваги не беруться 

чинники, котрі впливають на їхнє власне вживання. Тільки інтерпретуючи 

розмовний дискурс, можемо з’ясувати дистрибутивні моделі, безпосередньо 

пов’язані з питаннями про те, як виникають граматичні моделі, котрі нас 

цікавлять” [405, c. 250]. 

Важливим для функціоналізму є кореляція форми і прагматики. Так, 

принцип дискурсної мотивації може бути обґрунтований частотністю 

використання комунікантами конкретної форми. Дж. Хейман декларує принцип 

економії: при інших рівних умовах вибираються економніші, коротші форми. 

„Довільність граматичної структури здебільшого обумовлена існуванням 

мотивацій, таких, як іконізм і економія, які перебувають у відношенні 

конкуренції в рамках однієї і тієї ж мовної осі” [342, c. 781]. 

„Оскільки граматика народжується (emerges) з конкуруючих мотивацій, 

що вкорінені в когнітивній та прагматичній організації людської взаємодії, то 

найбільш валідний підхід до пояснення граматики, як здається, – намагатися 
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зрозуміти когнітивні та прагматичні принципи, а також принципи „рутинізації”, 

від яких залежать сили, що формують граматику” [404, c. 96]. Таким чином, 

звернення до прагматичної природи функціонування мови є визначальним у 

сучасних напрямках функційної лінгвістики. 

  

2 .1 .1  Комунікативно -прагматична  своєрідність  контрасту як 

принципу художнього освоєння  дійсності .  Смислотвірний потенціал 

контрасту і мовностилістичні засоби його реалізації в англійськомовному 

художньому прозовому тексті маркують художнє світобачення письменника і 

засіб актуалізації цього потенціалу досліджується у широкому культурно-

історичному контексті з урахуванням епістеми розглянутого періоду. Адже 

„текст занурений в культурний простір епохи, культурологічний тезаурус 

адресата, відображає особливості авторської особистості, його знання, образ 

світу, конкретні цілі” [52, с. 115]. У цьому дослідженні виходимо з того, що 

концептуальна обумовленість лексичної структури тексту відображає 

„залежність лексичних елементів, їхніх зв’язків і відносин від комунікативного 

наміру автора і загальної цільової програми тексту” [52, с. 361–362]. 

Комунікативно-прагматична своєрідність контрасту як стійкого і постійно 

відтворюваного принципу організації прозового тексту потребує аналізу на 

різнорівневому матеріалі англійськомовних художніх прозових текстів XX ст. 

Вивчення авторитетних філологічних думок текстової епохи ХХ ст. показує, 

що, попри незгасний інтерес до художнього тексту, немає наразі дослідження, в 

якому б контраст розглядався як відправна точка у процесі аналізу художнього 

прозового тексту, який відбиває „процес і результат мовної діяльності” [232, 

с. 8] письменників ХХ ст. у культурно-мовному контексті. Відтак, комплексне 

вивчення функціонування контрасту в англійськомовному художньому 

прозовому тексті, виявлення взаємодії його емоційно-естетичної функції не 

тільки з контентом конкретного художнього твору, а й із загальними 

естетичними поглядами автора, представляє певний теоретичний і практичний 

інтерес. Само собою заперечення традиційного погляду на первинність 
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навколишньої дійсності, на ставлення мистецтва до життя йде врозріз із 

загальноприйнятою думкою і актуалізується через контраст – принцип 

художнього освоєння цієї дійсності. Уже цим фактом контраст закладений у 

парадигму ознак для визначення художньої мови, яка описує художню картину 

світу палітрою нерозв’язних протиріч поміж особистістю і навколишнім світом. 

Настрої письменників ХХ ст. постійно коливаються між захопленнями і 

відчаєм, натхненням і розчаруванням, ентузіазмом і скорботою, що провадить 

до зіткнення уявлень і почуттів, далеких і навіть протилежних [412]. 

Отож, контраст як основний принцип літературно-художнього 

відображення подій стає носієм величезного культурного інформаційного 

потенціалу і психологічним інструментарієм англійськомовних письменників 

ХX ст., використовуваним для вираження світосприйняття суперечливого, але 

наповненого устремліннями до соціальної гармонії [386]. Словом, контраст є 

спосіб подолання усталених риторичних канонів, принцип лінійно-

синтагматичної організації сучасного художнього прозового тексту [232; 283]. 

Відповідно до концепцій художнього світосприйняття ХХ ст. реалізацію 

прагматичного потенціалу контрасту як принципу художнього освоєння 

дійсності простежуємо у трьох групах концептуально бінарних опозицій:  

 загальнолюдські універсальні опозиції ‘колективного несвідомого’ [158, 

с. 142–143]: старе ↔ нове, вічне ↔ минуще, істинне ↔ хибне, добро ↔ зло, 

свобода ↔ рабство, що мають архетипічний характер; 

 філософсько-культурні опозиції текстової епохи ХХ ст.: духовне ↔ 

матеріальне, ідеальне ↔ дійсне, нескінченне ↔ кінцеве, діяльність ↔ 

споживацтво, єдність ↔ різноманіття, індивідуальне ↔ універсальне, система 

↔ еклектика, своє ↔ чуже, свобода ↔ жорстокість; 

 індивідуально-авторські опозиції, вибір яких в якості змістотвірних в 

організації англійськомовного художнього прозового тексту визначається 

їхньою відповідністю основним темам словесної творчості письменників. 



49 

 

Мова літератури кінця XХ – початку XXІ ст. має флуктуаційний набір 

регулярно відтворюваних лексичних одиниць, і слугує для створення особливого 

неореалістичного (newrealism), постмодерністського (postmodernist) стилю [36, 

с. 265]. Показово, що англійськомовне художнє письмо кінця ХХ ст. фіксує, як 

часто старі формули виправляються і висвітлюються новими, і навпаки [352; 

379; 385]. Можна констатувати, що стильова специфіка контрасту обумовлена 

традицією використання його як принципу лінійно-синтагматичною організації 

мовного твору в одній з важливих культурних сфер текстової епохи ХХ ст. – 

художній прозі. А сам образний компонент контрасту пов’язаний з тим, що 

абсолютна більшість лексичних одиниць, що входять до складу стилістичних 

фігур досліджуваних текстів, заснованих на принципі контрасту, це мовні 

одиниці, що відрізняються образністю, експресивністю, емотивністю. Відтак, за 

нашими спостереженнями, конотація контрасту відрізняється різноманіттям 

компонентів (які стали базовими етапами цієї дисертаційної праці), а саме: 

 культурний компонент, пов’язаний з літературним напрямом; 

 стильовий, який вказує на приналежність контрасту до мовних засобів 

художнього прозового тексту, сформованого наприкінці ХХ ст.;  

 прагматичний, так як контраст актуалізується у фігурах мови, що 

представляють художні образи світу і впливають на людські почуття;  

 емоційно-експресивний, що виражає оцінку автора і визначальний 

емоційну тональність романтичного поетичного тексту. 

Отже, конотація контрасту, що полягає в різкому протиставленні різних 

змістовно смислових елементів прозового тексту з метою створення 

естетичного впливу на адресата, є не тільки інструментарієм відображення 

навколишнього світу, сформованого англійськомовною літературною традицією 

наприкінці ХХ ст., але й одним з найважливіших способів актуалізації 

авторських задумів. Відтак, можна констатувати, що контраст, будучи одним з 

найважливіших механізмів художнього пізнання, що дозволяє розкрити складне 

діалектичне протиріччя зображуваного, системно маніфестується в межах 
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художнього простору англійськомовного художнього прозового тексту. При 

цьому, пронизуючи різні його рівні і виступаючи стрижнем твору, контраст: 

1) містить в собі текстотвірний потенціал і забезпечує структурно 

смислову єдність текстового простору;  

2) слугує засобом художнього відображення дійсних чи приписуваних 

зображуваному об’єкту протиріч;  

3) функціонує як окремо узятий виразний засіб для підкреслення сторін 

зображуваного об’єкта [240, с. 20; 256, с. 12].  

Контраст є прагматично значущим феноменом художнього прозового 

тексту, його організуючий потенціал проглядається в композиційно-сюжетній 

побудові прозових творів, при цьому функційна багатоплановість контрастних 

засобів реалізується через стилістичні фігури і тропи і аналізується у цій праці з 

позиції диктемного членування тексту (під диктемою – (лат.) ’dicto = я говорю – 

розуміємо елементарну тематизуючу одиницю зв’язного тексту [421, с. 18], а 

під диктемним членуванням – „чотири функційно-знакових аспекти мови: 

номінацію, предикацію, тематизацію і стилізацію. Номінація здійснює 

іменування загальної ситуації, предикація відносить це найменування до 

дійсності, тематизація забезпечує цілісність тексту, стилізація визначає вибір 

мовних засобів для ефективної передачі інформації” [41, с. 63]). Текстові 

одиниці традиційно номінуються надфразовою єдністю. Це – відтинок 

мовлення, що складається з двох чи більше речень, об’єднаних спільністю теми 

в композиційно-синтаксичну конструкцію. При семантико-структурній 

сегментації тексту виокремлюють дві основні семантико-структурні одиниці – 

висловлення (реалізоване речення) і надфразову єдність (ряд висловлень, 

об’єднаних семантично і синтаксично в єдиний фрагмент). „Надфразові єдності 

в свою чергу об’єднуються у більші фрагменти-блоки, що забезпечують тексту 

цілісність завдяки реалізації дистантних і контактних смислових і граматичних 

зв’язків” [66, с. 21–24].  

У подальшому аналізі поняттєвого апарату вважаємо за доцільне 

об’єднати поняття схеми з поняттям диктеми, яка може складатися з одного або 
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декількох речень і, як складова частина комплексної структури – тексту, 

виокремлюється чіткою функцією щодо вираження певної теми. М. Я. Блох 

відзначає, що текст тематизується диктемами, які, завдяки смисловій взаємодії, 

об’єднуються в диктемні групи – „гіпердиктеми” [45, с. 120]. Таке об’єднання 

диктем корелює з надсхемними утвореннями, які роблять внесок у розвиток 

задуму твору. 

Вважаємо за доцільне розглядати контраст у межах диктемної побудови 

тексту, адже на всіх щаблях формування елементарною його одиницею 

виступає саме диктема. Оскільки вона присвячена одній мікротемі (у нашому 

конкретному випадку – контекстуальний фрагмент тексту з локацією 

контрасту), то в ній неодмінно присутні ключові слова одного семантичного 

поля (на рівні системи мови), або тематичного поля (на рівні тексту). 

А.Я. Шайкевич вважає перспективним зведення ключових слів контексту в 

семантичні центри (далі – СЦ). Групи ключових слів у своїй сукупності служать 

конденсованим індикатором тем, стилізації тексту [279, с. 28].  

Отже, диктемне членування тексту відносимо до основних підходів 

вивчення контрасту. Тут опираємося на дослідження В. Р. Щербик [288, с. 5], в 

якому визначаються семантичні типи диктем, ремо-домінантна структура 

диктемних груп певних тематико-семантичних типів, а також комунікативна 

(ремо-домінантна) структура тексту. Дослідник констатує, що рематична 

домінанта (далі – РД) текстового фрагмента відповідно до реми містить 

ключову інформацію на рівні тексту, тобто є істотним чинником у 

структуруванні текстових відрізків, більших за речення. РД формує смислові 

ядра, акумулюючи основні моменти розгортання змісту, що дозволяє услід за 

М.А.К. Халлідеєм розглядати „актуальне членування як організуючий аспект 

змісту текстових одиниць” [347, с. 107]. 

Отож, аналізуючи текст на диктемному рівні, схиляємося до думки, що РД 

певного семантичного типу актуалізує тип диктеми, передає її смислове ядро 

(мікротему). У випадку, якщо диктема дорівнює окремому реченню, то її 

актуалізація здійснюється за комунікативно-семантичним типом домінуючої реми. 
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Ремо-домінантну структуру диктем і диктемних груп досліджуваних англійсько-

мовних художніх прозових текстів подано за такою схемою (див. рис. 2.1.):  

 

 

Рис. 2.1. Ремо-домінантна структура тексту 

 

Диктема і художній прозовий текст є крайніми полюсами в цьому 

ланцюгу, які „поділені на диктеми, диктемні групи. Водночас вони є мовними 

утвореннями, комбінації яких констатують текст як завершений твір” [288, 

с. 15]. Залежно від типів диктем і диктемних груп, дотримуємось 

запропонованого В.Р. Щербик поділу текстів англійськомовного художнього 

дискурсу на два типи [там само]:  

 диктемно-однотипні, утворені групою ремо-домінантного типу; 

 диктемно-багатотипні, утворені з декількох різнотипних диктемних груп. 

Останні, з огляду на виокремлену Р. де Богранде і В. Дресслером [305] 

категорію інформативності у реалізації комунікативного завдання англійсько-

мовного художнього прозового тексту, поділяємо на: а) головні, що несуть основне 

інформативне навантаження в тексті; б) додаткові, функція яких полягає в 

уточненні змісту головних. Отже, на наш погляд, вельми важливо, що в англійсько-

мовних художніх прозових текстах диктемні групи розташовуються дискурсивно 

(тобто у логічній послідовності) і вступають у відносини головної – інформативно-

навантаженої групи, яка, зазвичай, перебуває в постпозиції до них. 

 

2 .1 .2  Теорія  опозицій  як  лінгвістична  основа аналізу 

засобів  реалізаці ї  контрасту в  текстовому просторі .  Опозиція в 

лінгвістиці – одне з понять структуралізму: істотне для смислорозпізнавання 
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відмінностей між одиницями плану вираження і плану змісту. Проблему 

опозицій та контрасту досліджували віддавна: І. В. Арнольд [1966], 

І. Р. Гальперін [1981], Ф. де Соссюр [1999], М. С.Трубецькой [1960] та ін. Наука 

зобов’язана першим вченням про „семантичні опозиції” передусім 

М. С. Трубецькому, який в його основу поклав тезу Ф. де Соссюра про 

використання лінгвального механізму на засадах тотожностей і суперечностей. 

М. С. Трубецькой зробив висновок про те, що через наявність у кожній мові 

обмеженої кількості розрізнювальних засобів (набагато меншою за кількість 

слів), слова за потреби складаються з комбінацій розрізнювальних елементів 

„ознак” [258, c. 46].  

Л. С. Виготський, запропонувавши психофізіологічну основу опозицій, 

показав, що в кожному художньому тексті закладена певна суперечність [79, 

с. 197]. Водночас Г. В. Андрєєва [1998], К. Н. Марченко [1995], Л. А. Новіков 

[1997] також вважають, що опозиції у прозовому тексті реалізуються на основі 

принципу контрасту. Серед лінгвістів висловлюється думка, що відносини 

тотожності і відмінності, аналогічності і неаналогічні є субінваріантними 

відносинами мови, „ядерним біном” [59, с. 32].  

Запропонована класифікація опозицій М. С. Трубецького через її 

універсальність, з одного боку, та ізоморфності структури мови, з іншого, може 

розглядатися як загальна передумова для системної інтерпретації фактів не 

тільки у фонології та морфології [65, с. 328], але й в лексикології [132, c. 106; 

196, с. 270], синтаксисі, тексті [155, с. 264–389] та поезії [197, с. 121–135]. Окрім 

цього, методика опозицій поєднується з методиками лінгвістичного аналізу, 

наприклад з дистрибутивним, компонентним та контекстологічним аналізом 

[11, с. 39; 438, с. 57–59; 443, с. 62–67]. 

Kонтраст з іншими принципами зв’язку явищ (суміжність, тотожність, 

подібність) може бути використаний для опису усього термінологічного 

„корпусу” мови в цілому – в його парадигматичному (взаємозв’язок лексичних 

значень слів у межах словотвірного гнізда, багатозначного слова, синонімічного 

ряду, антонімічної пари) і синтагматичному (відносини зчеплення, тотожності, 
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подібності і відштовхування, що створюються мовцем) аспектах [59, с. 35]. 

Відтак, фонологічна концепція М. С. Трубецького, яка спирається на вчення 

Ф. де Сосюра, Бодуена де Куртене та Л. В. Щерби, є оригінальною й передовою, 

оскільки вона продовжує розвиток вчення про основні положення контрасту та 

його класифікаційні характеристики.  

У свій час Ф. де Соссюр, підкреслюючи значення принципу комбінування 

в шахах і мові, дійшов висновку, що „мова є системою, виключно заснованої на 

протиставленні його конкретних одиниць” [239, с. 107], а „весь механізм мови 

грунтується виключно на тотожності і відмінності, причому ці останні є лише 

зворотним боком перших” [239, с. 108; див. також: 164, с. 47]. Проблема 

співвідношення двох фундаментальних типів відносин – 

ідентичності / опозиційності – і питання про примат одного з них при виборі 

шляху побудови теорії опозицій мають кардинальний характер для лінгвістики. 

Вперше теорію опозицій для фонологічного рівня мови запропонував 

М. С. Трубецькой. Під фонологічною опозицією він розумів „таке 

протиставлення звуків, яке в даній мові може диференціювати інтелектуальні 

значення” [258, с. 41]. 

Згідно з його теорією, опозиції можуть бути одновимірними (двосторонніми) 

і багатовимірними (багатосторонніми). В системі М. С. Трубецького поняття 

опозиції використовується для найменування парадигматичного протиставлення. 

Пізніше в напрямках, близьких до Празької лінгвістичної школи, закріпилося 

два терміни – опозиція і контраст – для позначення двох видів протиставляння: 

парадигматичного і синтагматичного. Так, А. Мартіне [175, с. 366–566] трактує 

контраст як відносини між одиницями мовного ланцюга, а опозицію – як 

відносини між одиницями, що входять в одну парадигму, як протиставляння в 

системі. Наприклад, С. Огден і І. Річардс [380, с. 14] для позначення і 

синтагматичного, і парадигматичного протиставляння використовують один 

термін контраст. При вивченні мовних відносин категорія протиставляння або 

опозиції використовувалася активніше. М. С. Трубецькой, напрацьовуючи теорію 

опозицій для фонологічної системи мови, відзначав можливість її застосування 
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для аналізу інших рівнів мови. Метод опозицій став широко застосовуватися в 

таких розділах лінгвістики, як морфологія, граматика, семасіологія. 

Усі дослідники сходяться на думці, що в основі всякої граматичної 

категорії лежить опозиція форм і значень (наприклад, категорії роду, числа і 

часу). У відомій роботі „Поезія граматики і граматика поезії” Р. О. Якобсон 

писав: „Поезія, накладаючи схожість на суміжність, зводить еквівалентність в 

принцип побудови сполучень. Симетрична повторність і контраст граматичних 

значень стають тут художніми прийомами” [294, с. 531]. Ю. М. Лотман 

доповнює цей вислів твердженням про те, що граматичні значення можуть 

набувати у поетичному тексті незвичайну для них смислову виразність, 

включаючись в незвичайні опозиції. Поезія в розумінні Ю. М. Лотмана – 

понятійна структура великої складності, в якій народжуються ‘архісеми’. 

„Термін утворений за аналогією з ‘архіфонемою’ М. С. Трубецького для 

визначення на рівні значень одиниці, що включає всі загальні елементи лексико-

семантичною опозиції. Архісема має дві сторони: вона вказує на загальне в 

семантиці членів опозиції і виділяє диференційні елементи кожного з них” [165, 

с. 135]. Вчений звертає увагу на те, що в поезії опозиція сприймається як 

смислова: виникають архісеми властиві саме цій поетичній структурі. „Надалі 

семантична структура будується вже на рівні архісем і, які, вступаючи у взаємні 

опозиції, розкривають противопоставляння свого змісту, утворюючи архісеми 

вищого рівнів, що, в кінцевому підсумку, провадить до осягнення одного з 

аспектів структури – ідеї твору” [там само, 135 – 136]. 

Опозиції в семасіології, окрім Ю. М. Лотмана [1994], використовували 

також І. В. Арнольд [1966] і М. В. Нікітін [1996]. Так, І. В. Арнольд наголошує 

на наявності у семантичній опозиції часткових відмінностей між її 

компонентами [13]. Вона виокремлює такі опозиції сем: екстралінгвальні ↔ 

лінгвально обумовлені, обов’язкові ↔ додаткові, актуалізовані ↔ потенційні, 

приховані ↔ імплікаціональні, гіперсеми ↔ гіпосеми, денотативні ↔ 

конотативні, узуальні ↔оказіональні. В основу моделювання опозитивних 
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відносин в семасіології І. В. Арнольд кладе семантичні зв’язки всередині слова 

[11, с. 36–37]. 

М. В. Нікітін акцентує семантичні зв’язки між словами і розглядає 

протилежності в мові системно. За М. В. Нікітіним, опозитиви (антоніми і 

конверсиви) – мовні одиниці з протилежним значенням; іншими словами, в 

основі опозитивних лежать протилежні (несумісні) ознаки, актуалізовані в 

значеннях слів і їхніх поєднань [191, с. 455, 460]. Тим самим явище і проблема 

понятійної протилежності трансформуються в мовне явище і лінгвістичну 

проблему протилежності семантичної [там само]. Принципово важливим для 

вивчення комунікативного простору англійськомовного художнього прозового 

тексту як складно організованого семантичного цілого є такий висновок 

вченого: „при всій протилежності значень антоніми, безумовно, належать до 

тіснішого семантичним зближенням в лексиці” [там cамо, с. 456]. 

У застосуванні до просторових відносин вчений оперує поняттями статичний 

контраст (контраст розташування) і динамічний контраст (контраст напрямку, 

руху) [там само, с. 467]. На тимчасовій осі відзначаються двочленні опозиції 

(первинний / вторинний, тимчасовий / постійний, разовий / повторюваний) і 

тричленні (початок / середина / кінець, минуле / теперішнє / майбутнє) [там 

само, с. 472–473]. У всіх випадках підкреслюється можливість реалізації сильної 

і слабкої опозиції [там само, с. 470]. 

Велике значення і функційну багатоплановість різних опозицій у 

структурно-семантичній організації англійськомовного художнього прозового 

тексту відзначає чимало дослідників. Продуктивною для наших студій є теза 

Л. А. Новікова, що опозиція – не тільки актуальне протиставлення мовних 

одиниць, а й ефективний метод аналізу подібностей і відмінностей її 

компонентів: „Опозиції як глибинні структури образів розкривають суть їхнього 

змісту та естетичної значущості, концентруючи увагу читача на головному, 

домінуючому в них і роблячи саме вивчення тексту більш визначеним і точним” 

[196, с. 270]. 
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М. В. Нікітін справедливо наголошує, що опозитивно пов’язані ознаки є 

відображенням концептуальних зв’язків і когнітивних структур свідомості [191, 

с. 478]. Контраст реалізується в текстовому просторі за допомогою цілої низки 

взаємодіючих опозицій, при цьому він тісно „пов’язаний і перебуває в складних 

змінних відносинах з поняттями антонім і особливо антитеза і може бути 

описаний з різних позицій” [2, с. 120].  

Отож, принцип протиставляння елементів вважаємо структуротвірною 

засадою композиційно-семантичної організації художнього прозового тексту. 

Опозиція в її різнорівневих, структурних, семантичних та смислових 

реалізаціях – це не тільки актуальне протиставляння мовних одиниць, але й 

продуктивний метод аналізу подібностей і відмінностей її компонентів в різних 

комунікативних ситуаціях текстового контрасту. 

 

2 .1 .3  Контраст як  стилістичний принцип функціонування 

англійськомовного  художнього  дискурсу.  Стилістичні, функційні, 

прагматичні функції контрасту в різножанрових художніх текстах на матеріалі 

різних мов напрацьовувалися в дослідженнях Г. В. Андрєєвої [1984], 

І. К. Білодід [1971], В. М. Борисової [2004], Я. А. Гудкова [2010], 

Є. С. Іллінського [2006], А. В. Кузнєцової [1998, 2003, 2006], Л. А. Матвієвської 

[1979], Л. П. Позняк [2002], Е. В.  Сєдих [1997], С. В. Серебрякової [2012], 

С. А. Станіславської [2001], Ю. В. Шинкаренко [2006] та ін., в яких 

відзначається багатоаспектний характер контрасту, котрий актуалізує категорію 

протилежності у художньому прозовому тексті, як семантичному цілому – 

semantic whole [348, с. 209–247; 349, с. 89;], і в його окремих фрагментах. 

Контраст передбачає особистісне усвідомлення об’єктивних протиріч реальної 

дійсності з метою конкретного художнього впливу [9, с. 146], засвідчуючи 

складність індивідуально-авторського сприйняття навколишнього світу.  

Словом, контраст як стилістична фігура мови може ґрунтуватися на 

парадигматичній протилежності значень і форм або на синтагматичному 

співположенні, які реалізують у конкретному контексті прагматично значуще 
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протиставляння. Методологічною підставою напрацювання такого аспекту 

нашого дослідження є утверджені у традиційній стилістиці тексту положення: 

– контраст як стилістична категорія має лексико-семантичну основу; 

– виражальними засобами, визначальними при стилістичній реалізації 

контрасту, є фігури протилежності – антитеза і оксюморон; 

– антитеза визначається як стилістична фігура різкого протиставляння 

понять, положень, образів, станів і т.п. [420, с. 46]; 

– мовну базу антитези у вигляді її основного лексичного матеріалу 

складають слова-антоніми, оскільки в основі антонімії лежить поняття 

протилежності ознак.  

На думку Н. М. Шанського, „антоніми – засіб для антитезних структур 

великої художньої виразності, для створення оксюморонів, більш наочного 

протиставляння і зіставлення контрастних явищ” [280, с. 66]. 

Двоїстість є обов’язковою умовою існування контрасту незалежно від того, 

чи виступають в ролі контрастних елементів слова, словосполучення, речення, 

образи або описи. Двочленна лексико-фразеологічна або синтаксична структура 

контрасту являє собою „органічнy і діалектичну єдність, так як в роздільному 

вираженні частини її не дають потрібного смислового та естетичного ефекту” 

[34, с. 273]. Контрастотвірні одиниці зазвичай описують у вигляді 

впорядкованої системи. Для мовних одиниць, які беруть участь у реалізації 

контрасту, Г. В. Андрєєва вводить термін „контрастив”, позначаючи ним 

„мовну одиницю, що володіє реальною або потенційною здатністю 

протиставлення і реалізує контрастність в контексті” [9, с. 4, 16].  

У цьому дослідженні послуговуємось класифікацією контрастоздатних 

одиниць, запропонованою Г. В. Андрєєвою [9, с. 16]. Ці одиниці беруть участь у 

презентації контрасту на лексичному рівні. Відповідно під контрастотвірністю 

розуміємо властивість слова, словосполучення вступати у парадигматичні 

протиставляння. Поділ контрастоздатних одиниць на групи, адаптовані з 

теоретичних положень Г. В. Андрєєвої та зведені нами з відповідно дібраною 

прикладовою базою, подано у схемі (див. рис. 2.2.).  
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Як проілюстровано на схемі 2.2., первинні (реальні) контрастиви, до яких 

належать антоніми, конверсиви, еквоніми та родо-видові кореляти, здатні 

утворювати автономні лексичні опозиції. Окрім реальних контрастивів вагоме 

значення у створенні контрасту набувають вторинні (потенційні контрастиви) 

[9, с. 16–23]. Потенційні контрастиви – це ті одиниці, які здатні виражати 

контраст залежно від конкретного мовного використання і тісно пов’язані з 

контекстом. До потенційних контрастивів відносяться лексико-граматичні 

контрастиви та контрастні асоціати. 

 

 

Рис. 2.2. Класифікація контрастоздатних одиниць 

 

Вторинні (потенційні) контрастиви – це лексичні та лексико-граматичні 

одиниці мови, які реалізують здатність до контрастного протиставлення, які 

ззовні видаються далекими від антонімів-контрастивів і навіть 

протиставляються не у всій системі форм. Серед цих засобів найважливішу роль 

відіграють структурно-семантичні маркери контрасту – мовні антоніми, 

заперечення, протиставні синтаксичні одиниці (сполучники), а також комбінація 

вищезазначених маркерів. Проілюструємо зазначене на такому прикладі: 
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As humans we are the epitome of life, in life there is always balance. Life and 

death, male and female, good and bad, beautiful and ugly, win and lose, love and 

hate. Lost and found [451, с. 359]. 

Відносячись до різних тематичних груп, потенційні контрастиви 

реалізують вторинні функції, входять в загальну тематичну групу або 

асоціативний ряд. Якщо антоніми одноаспектні, то контрастиви завжди 

багатоаспектні [194, с. 58], оскільки у стилістичному контексті контрасту вони 

протиставляються змісту слів, що позначають дві різні сутності не за одним, а за 

багатьма семантичними аспектами, ознаками. Потенційні контрастиви 

виражають низку властивих їм ознак, таких як еквівалентність, відсутність 

системності, контекстна зумовленість, індивідуальність, яскрава образність, 

експресивність, виражений оцінний характер. 

З метою пояснення контекстуального протиставлення зазначених слів, 

треба залучити асоціативні зв’язки, а іноді ще й фонову, позамовну інформацію. 

Це положення підтверджується і спостереженнями М. С. Торосян, на думку 

якої, саме контекстуальні антоніми у порівнянні з загальномовною системою 

представляють інтерес і займають вагоме місце в індивідуально-авторській 

системі, зреалізованій у художньому просторі [256, с. 54].  

Прагматично значущою фігурою семантичної протилежності, визначеною 

авторською інтенціональністю, є оксюморон – „фігура мови, що виникає від 

з’єднання двох антонiмiчних понять (двох слів, що суперечать один одному за 

змістом)” [418, с. 286], пов’язаних визначальними відносинами і які підсилюють 

виразність мови. Оксюморон входить в структуру контрасту, підсилює 

суперечливу природу об’єкта, емфатично характеризує його як єдність і 

боротьбу протилежностей. Його поява у тексті – один із сигналів контрасту.  

Отже, слова, які за своїми первинним значенням не входять в одну 

антонімічну пару, за вторинним значенням у контексті утворюють експресивну і 

індивідуальну антонімічну пару, актуалізуючи її стильові ознаки. З метою 

аналізу контрасту як стилістичної основи семантичної організації 

англійськомовного художнього дискурсу пропонуємо поняття контрастема, як 
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найменша смислова одиниця художнього протиставляння, реалізується через 

слово (словосполучення), що експлікують лексико-семантичний, стилістичний 

та прагматичний потенціал контрастних зв’язків у художньому прозовому 

тексті. Фінальна частина складеного слова-терміна контрастема – показник 

приналежності до емічних одиниць в опозиції до етичних, а саме показник 

мінімальної неподільної одиниці системи змісту, співвіднесеної з точки зору 

рівня системи до аналогічного елементу системи вираження. Тобто, еми 

(= емічні одиниці) являють собою парадигматичні одиниці в опозиції до аллонів 

(= етичних одиниць), які представляють собою синтагматичні одиниці.  

Для матеріальних одиниць мови характерна двоплановість / подвійність, 

одночасне існування у вигляді безлічі варіантів – які використовуються у 

мовленні звукових відтінків – і у вигляді абстрактного інваріанта – множини 

всіх варіантів. Для позначення варіантів одиниць існують етичні терміни 

(аллофон, фон; алломорф, морф), для позначення інваріантів – емічні (фонема, 

морфема, лексема і т.ін.). Обидва терміни належать американському 

мовознавцю К. Пайку [368].  

Передусім треба виокремити основні ознаки контрастеми, що визначають 

статус цього явища. У нашому дослідженні опираємося на запропонований 

Г. В. Андрєєвою розподіл цього статусу на: логічний, сутнісний, стилістичний:  

 логічний статус контрастеми полягає в тому, що вона є різновидом 

опозиції, яка у свою чергу, є логіко-філософською основою контрасту; 

 сутнісний статус контрастеми виявляється у протиставлянні замкнених 

систем – образів, ситуацій, суперечливих рис дійсності, що знаходить 

лінгвальне вираження у протиставленні мовних одиниць різних рівнів; 

 стилістичний статус контрастеми визначається його художнім впливом 

на читача, а також становищем у системі інших типів. Завдяки впорядкованості 

структури стилістичний статус забезпечує внутрішньотекстову зв’язність, 

взаємодію між частинами тексту і одиницями різних рівнів, які передають ефект 

контрасту [9, с. 15]. 
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Отож, вивчення вербальних засобів вираження контрастеми передбачає 

виявлення у ній семантичного ядра (інваріанта) та диференційних сем (смислів). 

Така структурно-семантична характеристика дає змогу виявити не тільки її 

смисловий потенціал на рівні окремого слова у словнику, а й повністю 

експлікує узус контрастеми, її численні випадки, подибані нами внаслідок 

аналізу, в англійськомовному художньому прозовому дискурсі.  

Контраст є одним із способів художнього освоєння автором дійсності. 

З урахуванням предмета нашого аналізу прийом контрасту трактуємо як основу 

композиції художнього твору, „семантико-стилістичний стрижень, навколо 

якого організовано зміст” [139, с. 602]. Важливо підкреслити, що він може 

виступати, „по-перше, як композиційно-стилістичний принцип побудови тексту 

і, по-друге, як смислова домінанта тексту” [177, с. 89], що знайшло 

підтвердження в ході аналізу англійськомовних художніх прозових текстів. 

Контраст має різні діапазони і різні стилістичні прийоми текстового втілення. 

Його дія поширюється на будь-які мовні одиниці, починаючи з фонетичних 

прийомів протиставляння, через слово, словосполучення, речення і до цілого 

тексту [102, с. 486], що особливо актуально для англійськомовного художнього 

прозового тексту.  

 

2.2 Базові принципи і методика поетапного дослідження контрасту 

в англійськомовному художньому прозовому тексті 

 

Лінгвісти, котрі торкаються проблеми контрасту і особливостей його 

текстової реалізації [2; 9; 28; 34; 48; 49; 126; 147; 176; 177; 180; 189; 191; 209; 

227; 230; 231; 232; 256; 283], одностайні у визнанні функційно-прагматичного 

потенціалу, стилетвірних функцій, двоїстої структури контрасту, що зазвичай 

реалізується антонімами різної міри семантичного протиставляння. Будь-яка 

галузь дослідження, а лінгвостилістика зокрема, здійснюється згідно методології 

і разом з об’єктом і предметом вивчення опирається на дослідницькі методи.  



63 

 

Методологія лінгвістики, у вузькому сенсі – сформований в процесі 

розвитку лінгвістичної науки (і в результаті діяльності різних наукових шкіл і 

напрямів) комплекс стандартних прийомів і засобів (методів і методик) 

дослідження, заснованих на правдоподібних припущеннях (презумпціях) про 

природу досліджуваного об’єкта і забезпечують досягнення поставленої мети. 

У широкому сенсі до методології наукової дисципліни відносяться не тільки 

прийоми і засоби дослідження, але й те, що називається метанауковими 

переконаннями і цінностями, що розділяються спільнотою людей, що 

займаються цією наукою. При розширеному розумінні методологія становить 

теоретичне ядро наукової дисципліни або наукового напряму, його базисний 

інструментарій. Говорячи про методологію конкретної науки, а тут лінгвістики, 

не можна абстрагуватися від її об’єкта і від структури та історії самої науки. 

Словом, методологія – вчення, за допомогою якого вирішуються завдання 

наукової проблеми. Так, Л. М. Васильєв трактує методологію як загальне 

вчення про методи, акцентує на діалектичній єдності теорії та методу, які у 

процесі пізнання розрізняються функційно: теорія – це результат пізнання, 

перевірений на практиці, а метод – це застосування створеної теорії для 

отримання нових знань та на їхній основі нової теорії [68, с. 7]. Водночас, 

І. В. Арнольд також зазначає, що в науковому дослідженні треба розрізняти 

методику, метод та методологію, де під методикою розуміємо сукупність 

прийомів спостереження, експерименту, або опису. Метод, на думку вченої, це 

підхід до матеріалу, що досліджується, його систематизація та теоретичне 

осмислення. Методологія ж передбачає застосування принципів світогляду до 

процесу пізнання, тобто кореляцію отриманих фактів з іншими науками, 

передусім з філософією [11, с. 9].  

У науковому дослідженні тісно корелюють як загальнонаукові, так і 

спеціальні методи, ті які належать до конкретної дисципліни. Так, 

загальнонаукові методи дослідження А. І. Грабченко поділяє на три великі 

групи: 1) методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимір, 

експеримент, моніторинг); 2) методи теоретичного дослідження; 3) загальні 
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методи, використані на емпіричному і теоретичному рівнях дослідження [90, 

с. 15]. Головне призначення будь-якого наукового методу – на основі 

відповідних принципів забезпечити успішне розв’язання поставлених 

практичних завдань, виявити оптимальне функціонування досліджуваних 

об’єктів [350].  

Під методикою дослідження розуміємо застосування загальноприйнятних 

методів відповідно до мети й завдань дослідження. Методом вважаємо систему 

процедур вивчення об’єкту студій. Методи, що використовуємо у цьому 

дослідженні, можуть бути диференційовані на загальні і лінгвістичні. Загальні 

наукові методи не становлять окрему методологію, а скоріше використовуються 

для всебічного і комплексного застосування лінгвістичних методів. 

Серед загально-наукових методів дослідження семантики, синтактики і 

прагматики засобів контрасту в англійськомовному художньому прозовому 

тексті використовуємо спостереження, гіпотезу, аналіз, синтез, таксономію. 

Спостереження дозволяє нам цілеспрямовано досліджувати мовні факти в 

процесі пізнавальної діяльності, зокрема, завдяки спостереженню було 

отримано інформацію про лексичний, семантичний, парадигматичний розвиток 

засобів контрасту у тексті. Аналіз – розділення цілого на частини і подальший 

опис структурних елементів цілого і зв’язків між ними. Аналіз і синтез є 

діалектично взаємопов’язаними методами. Аналіз дозволяє нам вичленувати 

об’єкт дослідження і розглянути його функційний потенціал у тексті. Синтез – 

поєднання частин у цілісну систему. Синтез дозволяє нам звести досліджувані 

мовні факти у цілісну систему, зокрема, у лексичний депозитарій стилістичних 

засобів англійської мови укупі з міжсистемними зв’язками і кореляціями. 

Таксономію розуміємо в якості загальнонаукового методу дослідження для 

диференціації мовних фактів за ієрархічним параметром. Зауважимо, що метод 

таксономії має широке лінгвальне застосування тому, що таксономія дозволяє 

дослідити психоментальні параметри організації людського досвіду. На власне 

лінгвістичних методах, використаних у дослідженні, зупинимося докладніше. 

 



65 

 

2 .2 .1  Структурно -синтаксичний аналіз  засобів  реалізаці ї  

контрасту . Початок XX ст. ознаменувалося великими відкриттями в 

лінгвістиці. Передусім це відноситься до виходу на передній план вивчення 

структури мови і прагнення до її формального опису. Цей напрям одержав назву 

структурної лінгвістики, і біля його витоків стояли видатні лінгвісти 

І. А. Бодуен де Куртене, О. Єсперсен, Е. Сепір, Л. Блумфілд і особливо Ф. де 

Соссюр. У 1916 р. вийшла праця Ф. де Сосюра „Курс загальної лінгвістики”, у 

котрій вчений вперше в мовознавстві протиставив мову як систему знаків, як 

соціальне і психічне явище, засвоюване мовцем, і мова як індивідуальне і 

психофізіологічне явище, як активне використання коду мови відповідно до 

думки мовця.  

З позицій структурного підходу [304, с. 237–272] здійснюємо 

інвентаризацію засобів контрасту, яка полягає у виокремленні у художньому 

тексті контрастного інструментарію, його типологізації й систематизації, що 

виконується у три етапи:  

Перший етап передбачає виокремлення засобів контрасту в 

англійськомовному художньому прозовому дискурсі. Згідно структурного 

підходу до мовних явищ одним з рівнів аналізу є семантична структура речення 

або пропозиція як одиниця синтаксису, яку використовуємо у парі пропозиція – 

диктема (у праці є взаємодоповнюваними, взаємопояснюваними), де перша 

виступає основою експлікації контрасту на рівні синтаксичної одиниці → 

речення, а інша виявлена локалізовано як засіб контрасту у контекстуальному 

фрагменті тексту (на рівні мікротеми). Поняття пропозиції становить основу 

пропозитивної семантики. Поняття пропозиція розуміємо у змістотвірній 

функції, як один з генераторів етнокультурних смислів і визначаємо як 

семантичну структуру мовного знака, що об’єднує денотативне і 

сигніфикативне значення, з яких останньому належить провідна роль. 

Визначаючи термін пропозиція, виходимо з концепції С. Д. Кацнельсона. 

„Пропозиція висловлює певну подію або стан як відношення між логічно 

рівноправними предметами ... містить в собі момент образності і в цьому 
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відношенні більш безпосередньо відображає реальність, ніж речення. Подібно 

картині, вона зображує цілісний епізод, що не вказує напрямки і порядок 

розгляду окремих деталей” [134, с. 3–12]. Отож, пропозитивна структура – це 

картинка певним чином зіставлених ‘предметів думки’ та ‘предметних 

ситуацій’, що відображають фрагмент реальної чи психологічної картини світу 

у вигляді конфігурацій семантичних компонентів. 

Один з основоположників структурного синтаксису Л. Теньєр писав з 

приводу обмеження свого аналізу рамками пропозиції: „Проте насправді мова 

не є послідовність ізольованих фраз. Навпаки, нормальною найчастіше є така 

послідовність пропозицій, яка виражає взаємопов’язані думки, що утворюють 

впорядковане ціле; така послідовність служить для вираження складної думки” 

[252, с. 609–610]. 

Незважаючи на загальну захопленість вчених вивченням структурних 

одиниць мови, перші спроби теоретичного осмислення мовних явищ, що 

виходять за рамки пропозиції, датуються самим початком XX ст. Висунутий 

тоді принцип незавершеності звернений до того факту, що окремі пропозиції 

самі по собі не є закінченими і незалежними одиницями мовного твору. Так, 

визнаючи контраст семантико-функційною основою художнього прозового 

тексту, тобто таким прагмастилістичним феноменом, зміст, форма та функції 

якого визначаються історичною епохою його продукування та 

лінгвопрагматичним потенціалом його текстової експлікації, логічно 

припустити, що текстові маркери контрасту є одночасно й функційними 

операторами цього феномену в англійськомовному художньому прозовому 

дискурсі. Саме тому селекція змістовнорелевантних контрастних вербальних 

одиниць здійснюється шляхом детального ознайомлення з структурними [176; 

283], семантичними [176; 246], стилістичними [6; 9; 60; 246; 256; 283], 

композиційними і літературознавчими студіями [6; 60; 176; 283], присвяченими 

цьому феномену. 

Другий етап полягає у типологізації виокремлених засобів контрасту за 

способом їхньої лінгвопрагматичної організації, методологічною основою якого 



67 

 

є положення про варіативність вербальної репрезентації залежно від природи 

об’єкта чи явища дійсності, що фіксується свідомістю [253; 256; 417]. 

Визначення вербальної структури контрасту необхідне для дескриптивних 

процедур, які мають на меті опис його функційних параметрів. Адже при аналізі 

структури засобів контрасту у тексті, важливою є позиція Ц. Тодорова: для 

пояснення „естетичної цінності творів мистецтва” потрібно „наукове знання про 

структуру твору і наукове знання про читача, про чинники, що визначають його 

оцінки” [407, c. 107].  

Мета задекларованого етапу аналізу – дослідити структуру і синтаксичні 

закономірності реалізації засобів контрасту у художньому тексті на основі 

членування засобів контрасту художнього тексту на структурні одиниці і 

подальші характеристики цих одиниць. Цей підхід пов’язаний з іменем 

В.В. Виноградова [71, с. 70], який поєднав дослідження композиційно-

мовленнєвих категорій літератури із категорією текстових антропоморфів – 

наратора і персонажа [36; 298; 302; 435]. Результативність цього підходу в тому, 

що з’являється можливість говорити про художні тексти в поняттях, близьких 

соссюрівському розумінню мови – тобто про одиниці та способи їх 

сполучуваності, і при цьому тотожним чином в описовому, історичному та 

типологічному аспектах. „Структурні форми мови, які спостерігаються в 

організації літературних творів” [там само], ми називаємо композиційно-

мовними структурами.  

Третій етап спрямований на систематизацію засобів контрасту і базується 

на ідеї їхньої ієрархічної упорядкованості у межах семантичного простору 

англійськомовного художнього прозового тексту [9; 176; 246; 253]. Аби 

провести принципову грань між традиційним мовознавством і структурним 

методом лінгвістичного дослідження, пропонують особливу назву: глоссематика 

[116, c. 131–257]. Так, індуктивним шляхом здійснюється поступове 

абстрагування від конкретного лінгвопрагматичного маркера контрасту, 

максимально наближеного до життєвого світу людини, до метафізичної ідеї, 

вираженням якої є англійськомовний художній прозовий дискурс.  
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Словом, вербальний маркер контрасту має дві сторони у тексті – сторону 

змісту і сторону вираження, причому обидві ці сторони можуть бути предметом 

суто структурного аналізу. Відповідність між змістом і вираженням не є прямою 

відповідністю між певним елементом одного плану і певним елементом іншого, 

але мовні знаки можуть розкладатися на більш дрібні компоненти. 

 

2 .2 .2  Лексико -семантичний аналіз  засобів реалізаці ї  

контрасту.  Лексика має системний характер, що доводиться при пoділі слів на 

різні лексичні групи, підсистеми, елементи яких пов’язані між собою та існують 

у певних відношеннях. Мовлення є ймовірнісною системою, лінгвістичний 

розподіл якої можливо вивчити за допомогою квантитативного підходу. 

Імовірність – це „об’єктивна характеристика ступеня можливості появи певної 

події в будь-яких заздалегідь заданих умовах, які можуть повторюватись 

необмежену кількість разів” [432, с. 160]. Використання лексичних одиниць, які 

вживаються не тільки як випадковість, що „виникає внаслідок взаємодії фактів 

або перетину необхідностей”, зумовлюється комунікативною функцією мови, 

мовними і позамовними чинниками [225, с. 237]. Як зазначає Ю. Тулдава, „потік 

індивідуальних випадкових подій є лише зовнішнім виявом внутрішніх, 

необхідних тенденцій. Це відображає суть імовірнісних систем, в яких 

випадковість та потреба діалектично взаємозв’язані” [259, с. 15]. 

Методика лексико-семантичного аналізу засобів реалізації контрасту 

включає інвентаризацію засобів контрасту, яка полягає у виокремленні у 

художньому тексті контрастного інструментарію, його типологізації й 

систематизації, що здійснюється у три етапи: 

Перший етап передбачає дослідження контрасту шляхом застосування 

методів бінарної опозиції та компонентного аналізу. Метод бінарної опозиції 

(опозиційні пари, антиномії) – це принципи поляризації, контрасту, які 

закладені в кожному із видів мистецтв з давніх давен [160; 255]. Відповідно до 

діалектичного закону єдності та боротьби протилежностей метод бінарної 

опозиції передбачає не тільки контрастне протиставляння її крайніх членів, але 
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й медіацію (посередництво), доповнюваність, а також нейтралізацію і синтез 

[59, с. 16]. Наприклад: love – hate / любов – ненависть, to fall in love – to fall out 

of love / закохатися – розлюбити. Для прикладу: 

There’s a fine line between love and hate. Love frees a soul and in the same 

breath can sometimes suffocate it. I walked that tightrope with all the gracefulness of 

an elephant, my head weighing me to the side of hate, my heart hoisting me to the side 

of love [451, c. 304]. 

Сприйняття органами чуття протилежностей полюсного характеру, 

предметів контрастності є однією із закономірностей психології. Емоції за 

своєю природою є бінарними, оскільки суттєвою їх ознакою чи властивістю „є 

полярність відчуттів приємного і неприємного, збудження і пригніченості” [224, 

с. 12]. Наприклад: pleasant – unpleasant; excitement – depression. Художнє 

моделювання дійсності на основі поляризації, як слушно зауважує О.І. Дей, є 

одним із яскравих виявів „переривання неперервного”, сприймання єдності 

протилежних явищ, ознак, якостей, дій тощо, поєднання крайніх полярних 

точок, що чергуються між собою (літо – зима / summer – winter, світло – пітьма 

/ light – dark, гора – долина / mountain – valley, чорний – білий / black – white і т. 

ін.). Поляризація контрастних засобів у художньому дискурсі – це своєрідний 

„естетичний варіант” і відгомін діалектичного закону єдності і боротьби 

протилежностей” [103, с. 222]. 

Ще однією характерною особливістю принципу бінарної опозиції є 

зв’язок з категорією оцінки. Йдеться про те, що „у кожній конкретній ситуації 

один із членів опозиції є носієм позитивного початку, інший – негативного, але 

ця оцінка може змінюватися на протилежну зі зміною ‘контексту’ чи 

прагматичних настанов: сакральне і благодатне в одних умовах стає 

небезпечним і підступним в інших” [254, с. 557]. Попри зазначену властивість, 

будь-які семантичні протиставляння, залежно від контексту, зберігають за 

собою „конкретну символізацію однієї головної опозиції” [122, с. 63]. 

Встановлення опозитивності реалізується через застосування методики 

компонентного аналізу, яка є найефективнішою для студій змістового потенціалу 
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досліджуваних контрастних одиниць у художньому дискурсі. Компонентний 

аналіз є системою прийомів лінгвального вивчення значень контрастних 

одиниць, суть якої полягає у розщепленні їх значення на складові компоненти – 

семи, семантичні множники, маркери. Саме за цими компонентами контрастні 

одиниці або різняться між собою, або об’єднуються. Для прикладу: 

Jack slowly walked back to his car, feeling odd, different, as though he had 

switched bodies with the man who had only an hour ago entered the Shortt household. 

He stopped walking, looked to the sky and contemplated all that he had learned 

through meeting Sandy's mother. He smiled. And he cried as relief washed over him 

like a waterfall raining down. Because for the first time in a year, he felt like he could 

finally stop. And start living again [451, с. 380]. 

Виокремлення в контрастній одиниці опозиційних елементів здійснюється 

через її зіставлення з іншими одиницями. На рівні лексичної декомпозиції ми 

здійснюємо порівняння дієслів: smile::сry та start::stop, smile = (CAUSE) (NOT) 

(CRY), cry = (CAUSE) (NOT) (SMILE). Та, по аналогії, start = (MAKE) (NOT) 

(STOP), stop = (MAKE) (NOT) (START). Застосування компонентного аналізу 

дало змогу визначити семантичну структуру слів на позначення контрасту.  

В основі компонентного аналізу перебуває розроблена М. С. Трубецьким 

методика семантичних опозицій у фонології, за якою шляхом протиставляння 

фонем виокремлюються їхні ознаки. Екстрапольована на вивчення лексичної 

семантики, методика семантичних опозицій отримала назву компонентного 

аналізу, оскільки на лексико-семантичному рівні він суттєво відрізняється від 

фонологічного. Кількість диференційних ознак на фонологічному рівні значно 

більша, і вони неоднорідні за ступенем узагальнення: що більше узагальнених 

ознак, то менше їх число, і навпаки. Для компонентного аналізу контрастних 

одиниць важливим є встановлення не тільки сем, але їх структурна організація, 

тобто потенціал кожної семи в компонентній (семній) структурі контрастеми, бо 

простий перелік сем не дає вичерпного уявлення про її смисловий потенціал.  
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Другий етап полягає у використанні методу семантичного аналізу 

„значення ↔ смисл” для виявлення та встановлення семантичного стрижня 

контрастеми: інваріант (денотат) і смисли (конотат). Для прикладу: 

They bore no relation at all to the threats and ecstasy of the religion he had 

grown up in, the red caverns of eternal fire, the red floods of spilt sacrificial blood. 

Their note was kindly, their subject matter love, family love, as was appropriate to the 

occasion, the love of God the Father, who watched the fall of every sparrow with 

infinite care, who had divided His infinity into Father and Son, the more to make His 

love comprehensible to human creatures, whose understanding of the nature of love 

began with the natural ties between the members of the family group<…> and indeed, 

all living beings, wondrously made [455, с. 23]. 

There’s a fine line between love and hate. <…>. Sometimes I fell for long 

periods of time but never for too long [451, с. 304]. 

У наведених прикладах проаналізоване дієслово to love, в якому різні 

значення утворюються на підставі різних контекстів у горизонтальних 

опозиціях: subject matter love → the family love → the nature of love та у 

контрастних парах: to love → to hate, sometimes → never. 

Проаналізовано контрастні одиниці з позиції семантичної ієрархії: 

домінанти та переферійних ознак. Семантичні категорії значення та смисл 

трактуємо як різнопланові компоненти: семантичний інваріант – як елемент 

системи мови та змінні смисли – як елементи системи мовлення. Згідно методу 

семантичного аналізу „значення↔смисл” запропоновано протиставляти не 

різні, а тотожні контрастні одиниці, у результаті чого диференційна ознака чітко 

експлікується та породжує різні нормативні смисли. Семантичний інваріант 

розглядаємо як низку комунікативно-релевантних ознак (КРО), закріплених за 

контрастемою, які виконують смислорозмежувальну функцію серед інших у 

художньому тексті. 

Третій етап спрямований на дескриптивний аналіз засобів контрасту і 

передбачає дослідження мовної системи через її структуру і через елементи 

такої структури – мовні засоби контрасту. Дескриптивний аналіз часто 
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ототожнюють зі структурним аналізом. Утім дескриптивний аналіз дає нам 

змогу охарактеризувати нову мовну одиницю у сукупності її парадигматичних 

зв’язків, окреслити всі її властивості і відтак максимально всебічно вивчити всі 

стадії розвитку нового елемента мовної системи. Дескриптивний (описовий 

метод) полягає у послідовності таких кроків: 1) виділення одиниць аналізу 

(мовної вибірки); 2) членування виділених мовних одиниць на складові; 

3) класифікація одиниць / таксономія; 4) інтерпретація ознак таксономічних груп. 

Аналіз значень мовних засобів контрасту у художньому прозовому тексті 

передбачає також використання елементів контекстологічного аналізу для 

реконструювання контрастних значень мовних одиниць з огляду на їхні 

дистрибутивні характеристики. Реконструкція лексико-семантичного варіанту 

контрасту у тексті можлива завдяки структурним елементам речення.  

Кількісні підрахунки, застосовані на цьому етапі, дозволяють визначити 

продуктивність словотвірних моделей і способів, вербалізаційну активність 

контрастем та їхню продуктивність у художньому прозовому тексті. Кількісний 

аналіз передбачає визначення кількісних характеристик об’єктів аналізу по 

відношенню до всього матеріалу вибірки – у нашому випадку ми вираховуємо 

частоту вживань лексико-семантичних та стилістичних засобів як маркерів 

контрасту в художньому прозовому тексті.  

 

2 .2 .3  Функційний аналіз  засобів  реалізаці ї  контрасту.  

Основні прийоми, що застосовуємо у нашому дослідженні при функційному 

аналізі засобів контрасту – це диференціація та ідентифікація його 

термінологічних одиниць. С. Є. Нікітіна слушно зауважує, що дослідження 

термінів відбувається на тлі загальномовних проблем, де головним питанням є 

зв’язки між терміном і словом загальновживаної мови (їхня розбіжність та 

подібність у семантиці, морфології, словотворі, синтаксичних моделях та 

їхньому функціонуванні) [192, с. 123–125]. Кожен термін в межах термінології 

має своє термінологічне поле, тобто „поле для терміна – це група лексики, 

об’єднана відносинами паралелізму (синоніми), контрасту (антоніми) і 
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супутнього (метонімічні зв’язки) [413, с. 133–145]. Саме в межах лексичного 

поля слово може отримати свою значимість. Контекст (своєрідний 

„термінологічний ключ” [221, с. 41]) – це сфера вживання в мові, а поле – це 

сфера його існування в системі мови” [221, с. 145]. Це ми простежуємо у цьому 

прикладі: 

My voice was quiet as all the thoughts in my head got louder and louder ‘And 

you went missing in Dublin,’ Terence confirmed. ‘No. Limerick.’ My voice was quiet 

as all the thoughts in my head got louder and louder. ‘You know Jim Gannon . . . 

Leitrim town . . . ?’ ‘Yes,’ I replied, watching a young African woman draping her 

ochre-coloured blanket tighter around her body as she looked about her strange 

surroundings in fear [451, с. 132]. 

Як видно з наведеного прикладу, тихий голос протиставляється голосним 

думкам: voice was quiet :: the thoughts got louder and louder. 

Отже, здійснення функційного аналізу контрастних одиниць у нашому 

дослідженні, з урахуванням розлогих контекстуалізованих фрагментів тексту, 

втілено з опертям на авторитетні словникові статті, з метою описати місце 

контрастеми у конкретному контекстуальному оточенні і, відтак, експлікувати її 

семантико-стилістичний, структурно-синтаксичний та лінгвопрагматичний 

потенціал у художньому прозовому тексті. У процесі студій лінгвопрагматики 

контрасту та його функційної специфіки на матеріалі англійськомовних 

художніх прозових текстів був виявлений його багатоаспектний характер, що 

стало основною умовою виділення трьох суттєвих етапів для його характеристики 

у цьому підпункті дисертаційного аналізу: 1) контраст у межах типів номінації 

2) контраст у стилістичних прийомах 3) контраст у композиції художнього тексту. 

На першому етапі в рамках типів номінації функційний потенціал 

контрасту визначається через лексико-граматичну приналежність лексичних 

одиниць, які його експлікують в англійськомовному художньому прозовому 

тексті, з урахуванням актуального членування пропозиції як організуючого, 

структурного аспекту плану змісту текстових одиниць. Морфологічні типи 

контрасту подані різними частинами мови. У цій праці виокремлюємо 
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субстантивний, дієслівний, ад’єктивний і адвербіальний типи контрасту. 

Синтаксично ж контраст представлений у дисертації в структурних моделях 

простого, складнопідрядного і складносурядного речення, а також 

безсполучникової пропозиції у різноструктурних текстових контекстах:  

–  просте речення: Sophy Sheekhy said, ‘It is all one. Alive and dead. Like 

walnuts’ [455, с. 180]. 

 просте поширене речення: Helena hurried out to her seat in the auditorium 

beside Joseph before the performance began and finally relaxed for the first time in 

the last hour [451, с. 468]. 

 безсполучникове складне речення: Not any more. That was then, this is 

now [451, с. 478]. 

 складносурядне і складнопідрядне речення: I couldn’t go on to the next 

case without solving the previous, with the result that there was too much paperwork 

and too little action [451, с. 9]. 

 із розділовими та протиставними сполучниками: Despite my own relief, 

my questions kept flowing. The world around me had changed but some things 

remained constant [451, с. 89]. 

На другому етапі функційний потенціал контрасту виокремлюється через 

дві основні групи засобів реалізації контрасту в англійськомовному художньому 

прозовому тексті – тропеїчну і аранжувальну. Тісно взаємодіючи в рамках 

диктемної структури тексту (М. Я. Блох розглядає диктему як елементарну 

одиниці мови, що реалізує чотири її основні функції – тематизуючу, стилізуючу, 

номінативну, предикативну [41, с. 56–67]), такі засоби формують яскравіший 

візерунок протиставляння і чинять максимально сильний вплив на потенційного 

читача художнього прозового тексту. Для прикладу: 

He did the only thing he could think of. He picked up his phone and rang 

Graham Turner, the guard Jack and his family had been dealing with during the 

search for Donal. ‘Hello?’ Graham answered. The background was noisy with shouts, 

chatter and laughter. Pub noises.’Graham, it’s Jack,’ Jack shouted in the silent wooded 
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area. 'Hello?' Graham shouted again. 'It's Jack,' he raised his voice even higher, 

startling whatever animals had taken refuge in the nearby trees [451, с. 151]. 

On the walls of old churches, behind the altar in the Sistine Chapel, they could 

be seen in their old accustomed places sitting in serried ranks in the gold-crowned 

heavenly congregation, moaning and writhing in the arms of black goat-foots with hot 

red tongues on their way down to the nether pit. Were they displaced now by new 

knowledge? The stars rushed and shone in vacant spaces, they were suns which could 

engulf this little world in fire, like an orange-pip on coals. Below the pit were the 

green fields of New Zealand and the red deserts of Australia [455, с. 171]. 

Нами було встановлено, що максимального впливу лексико-семантичні та 

структурно-синтаксичні засоби контрасту досягають при збігові, суміщенні 

стилістичних фігур і тропів на певному відтинку художнього прозового тексту. 

Отже, наявність стилістичної конвергенції у вузлових сегментах аналізованих 

художніх прозових текстів підсилює контрастне протиставляння і створює 

загальний ефект, єдиний сенс, цілий мовний образ, який є завжди авторськи-

індивідуальним. Оскільки багатоаспектна природа контрасту обумовлена не 

тільки структурними особливостями висловлення, а й семантикою його 

компонентів, говоримо про реалізацію контрасту не тільки за допомогою 

розмовної мови, але й мови художніх образів. Саме на підставі цього положення 

контраст на цьому етапі розглядається як широке протиставляння смислів в 

тексті. Це стало головною умовою виокремлення сюжетного, образного, 

контрасту символів, семантико-асоціативного, кольоризмів на позначення 

контрастеми та експліцитно-імпліцитного типів семантичного контрасту. 

Основна функція цих типів контрасту в англійськомовному художньому 

прозовому тексті полягає у виразному протиставлянні понять, образів, 

описуваних явищ, як на певному відтинку тексту, так і на рівні цілого тексту, 

висуваючись на передній план, або відсуваючись на задній план оповіді і 

залишаючись експліцитно невираженими. 

На третьому етапі контраст в композиції англійськомовного художнього 

прозового тексту виявляється через протиставляння елементів мікрокомпозиціями і 
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макрокомпозиціями. Протиставляння мікрокомпозиційного рівня забезпечують 

зв’язність контактно і дистантно розташованих фрагментів прозового тексту 

[349]. Макрокомпозиційне протиставляння охоплює текст цілком. Для 

прикладу, проаналізуємо мікро та макрокомпозиційне протиставляння на 

прикладі роману С. Кінселли “The Undomestic Goddess” (2005), у заголовку 

якого вже виявляємо протиставляння undomestic↔goddess (недомашня богиня). 

На стор. 82 роману фіксуємо наступну фразу ‘Did I take a job as a housekeeper?’ 

[460, с. 82], в якій протиставляється goddess ↔ housekeeper. Для повноти уяви 

ширше проаналізовано цей роман та через об’ємність прикладів (див. Додаток 

Е). Важливо підкреслити, що, реалізуючись задекларованою диктемною 

структурою тексту, названі вище типи протиставлянь укупі забезпечують 

створення та існування художнього тексту як тематично завершеного цілого. 

Контраст в композиційно-архітектонічному сегменті тексту характеризується 

багатоаспектністю. У відносини протиставляння залучаються елементи як 

мікрокомпозиціями, так і макрокомпозиціями, забезпечуючи існування 

художнього прозового тексту як тематично завершеного цілого. При взаємодії 

названих типів контрасту в художньому прозовому тексті виявляються 

імплікації, виразніше відчувається підтекст, чіткіше проступає авторська 

позиція, активізуються асоціації з позатекстовим середовищем.  

Словом, функційний аналіз мовного матеріалу свідчить про те, що в 

межах зазначених макро- і мікрорівнів можуть бути присутніми кілька типів 

контрасту, причому один є функційно домінувальним, решта відсуваються на 

другий план. Але тільки у взаємодії один з одним вони забезпечують реалізацію 

авторського задуму, певний комунікативний вплив на читача. 

Отож, функційний аналіз контрасту як експресивного протиставлення в 

макросистемі цілого тексту англійського художнього наративу дозволяє 

вважати його корінним принципом художньо-літературної творчості і, отже, 

найважливішим виразним засобом розкриття авторського задуму. 
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2 .2 .4  Вибірка  та  принципи ї ї  організаці ї .  Термін „однорідність 

вибірки” визначають у лінгвістичних дослідженнях як „статистичну 

однорідність, що випливає з поняття генеральної сукупності, тобто такої 

найзагальнішої сукупності фактів, у якій вони істотно не відрізняються за 

статистичними характеристиками” [207, с. 17]. Генеральна сукупність 

обов’язково пов’язана з такою вимогою, як хронологічна однорідність. Вона 

залежить від стилю чи жанру, галузі науки. Для художнього стилю 

англійськомовної літератури досліджуваного періоду може вважатися таким 

синхронним зрізом, який забезпечує однорідність творів у хронологічному 

плані [207, с. 18], відбиває закономірності хронологічно однорідного мовлення 

[159, с. 27]. 

З огляду на наведені вище міркування, у функційному художньому стилі 

взяті 14 англійськомовних художніх прозових текстів. Хронологічні рамки 

охоплюють період з 1992 по 2006 рр., тобто, досліджуваний період не пере-

вищує 25 років. Тут не спостерігаємо відхилень щодо хронологічних рамок.  

Лінгвістична однорідність текстів грунтується ще на таких вимогах як: 

1) однорідність мови – тексти різних мов не можуть належати до однієї сукуп-

ності; 2) функційно-стилістична однорідність; 3) однорідність жанру; 4) тема-

тична однорідність [207, с. 18]. Стосовно вимоги однорідності мови у 

функційному художньому опрацюванню підлягали англійськомовні художні 

прозові тексти. Ми їх не розмежували, оскільки це не було метою нашого 

дослідження, а об’єднали в одну вибірку. Функційно-стилістична однорідність 

збережена нами у художньому прозовому дискурсі. Однорідність жанру у 

функційному художньому стилі полягає у дослідженні контекстуалізованих 

фрагментів текстів романів – великих прозових творів сучасних письмеників.  

Тексти функційного художнього стилю виявилися тематично 

неоднорідними, оскільки різнобічна жанрова тематика та обсяг охоплення 

проблем, які піднімаються у різножанрових англійськомовних художніх 

прозових текстах, носять розмаїтий характер, на кшталт: соціального, 

економічного, політичного, історичного, психологічного характеру [373; 393; 
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410]. Зазначимо також особливість сучасного англійськомовного функційного 

художнього стилю, який може включати в себе еклектику інших стилів сучасної 

англійської мови.  

Обсяг вибірки. У функційному художньому стилі частота вживання 

мовних засобів контрасту склала 1500 одиниць. Для визначення обсягу вибірки 

користуються формулою відносної похибки вибірки δ. У дослідженнях із 

лінгвістики вважається достатнім, щоб величина цієї похибки не перевищувала 

33% при ймовірності 95%. Величину похибки можна визначити за допомогою 

спеціальних формул (див. [207, с. 56–57]) при умові довірливої ймовірності 95% 

(значущість Р = 0,05). Відносна похибка вибірки вираховується за формулою: 

 

,       (3.1) 

 

де Zp – константа, яка для 5% рівня значущості дорівнює 1,96; N – об’єм 

вибірки (в абсолютних величинах); р – відносна частотність вживань одиниць 

аналізу (мовних засобів контрасту). Загальний корпус отриманих мовних 

засобів складає 6733 сторінок, з яких 1500 становлять мовні засоби контрасту.  

Частота вживання мовних засобів контрасту складає 1500/6733, тобто 

0,22. Відносна похибка дорівнює: 

 

 

 

Ці величини є меншими за допустимі 33%. Отже, маємо підстави 

твердити, що отримана кількість прикладів мовних засобів контрасту є 

достатньою для обґрунтування висновків. Тому проаналізований масив 

художніх прозових текстів у функційному художньому стилі можна вважати 

достатнім, щоб зробити об’єктивні висновки проведеного дослідження.  
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Таким чином, величини відносної похибки вибірки у текстах англійсько-

мовних письменників свідчать про достатню кількість прикладів для отримання 

статистично релевантних даних про досліджувані лінгвістичні питання. 

 

Висновки до розділу 2  

 

1. Функціональна парадигма дослідження передбачає розуміння 

контрасту (як універсального структуротвірного принципу композиційно-

семантичної організації англійськомовного художнього прозового тексту) з 

позицій протиставляння його елементів. Опозиція в її різнорівневих, 

структурних, семантичних та смислових реалізаціях – це актуальне 

протиставляння мовних одиниць і продуктивний метод аналізу подібностей і 

відмінностей її компонентів в різних комунікативних ситуаціях художнього 

контрасту. 

2. Обов’язковими ознаками контрасту як стилістичного прийому і 

принципу організації тексту виступають двочленна структура, загальна 

референтність, семантична протипоставленність взаємодіючих елементів, 

прагматична дієвість. Наявність факультативних ознак дозволяє моделювати 

необмежену кількість реалізацій контрасту. Механізми виникнення контрасту 

сходять до авторської інтенції, що ґрунтується на всіх екстралінгвальних 

чинниках, які формують стиль і вербалізують концептуально значущі 

фрагменти художнього прозового тексту.  

3. Прагмалінгвістична методика, задіяна у праці для опису функційної 

дієвості контрасту, зафіксованого у текстовому просторі, спирається на 

усталене розуміння прагматики як розділу семіотики, що протиставлений 

синтактиці й семантиці на тій підставі, що вона передбачає з’ясування 

зв’язків між знаками та їхніми користувачами. Вагомим цей метод видався 

під час аналізу специфіки функціонування мовних засобів контрасту у 

художньому прозовому тексті, що здійснено шляхом застосування процедур 
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синтагматичного й контекстуального порядку, а також прийомів 

спостереження та класифікації. 

4. Опис контрасту на основі англійськомовних художніх прозових текстів 

кінця ХХ ст. здійснюється відповідно до думки Л. В. Щерби щодо 

правомірності використання художніх творів як лінгвістичного матеріалу, 

дібраного для аналізу. Дискурс-аналіз на матеріалі художніх творів збігається з 

традиціями сучасного мовознавства з його прихильним ставленням до аналізу 

художніх текстів, оскільки останній дає змогу не тільки виявляти конкретні 

види операцій над інформацією, що нею оперує дискурс, а й говорити про 

принципи експлікації одиниці аналізу на рівні її лінгвопрагматичного опису. 

5. Логічним видався поетапний аналіз контрасту в англійськомовному 

художньому прозовому тексті на лексико-семантичному, структурно-

синтаксичному, лінгвопрагматичному, прагмастилістичному і композиційно-

архітектонічному рівнях. Універсальність принципу контрасту у цьому типі 

тексту пов’язана з логіко-семіотичним ладом епічного твору, побудованому на 

діалогічному протиставлянні двох змістовно логічних планів викладу: плану 

змісту і плану вираження. 

6. Методика лексико-семантичного аналізу засобів реалізації контрасту 

здійснено у три етапи: на першому етапі досліджено контраст шляхом 

застосування методів бінарної опозиції та компонентного аналізу; на другому – 

використано метод семантичного аналізу „значення ↔ смисл” для виявлення та 

встановлення семантичного стрижня контрастеми: інваріант (денотат) і смисли 

(конотат). За цим методом запропоновано протиставляти не різні, а тотожні 

контрастні одиниці, у результаті чого диференційна ознака чітко експлікується 

та породжує різні нормативні смисли. Третій етап спрямований на 

дескриптивний аналіз засобів контрасту і передбачає дослідження мовної 

системи через її структуру і через елементи такої структури – мовні засоби 

контрасту.  

7. Аналіз значень мовних засобів контрасту у художньому прозовому 

тексті проведено з використанням елементів контекстологічного аналізу для 
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реконструювання контрастних значень мовних одиниць з огляду на їхні 

дистрибутивні характеристики.  

8. Кількісний аналіз проведений для визначення кількісних характеристик 

об’єктів аналізу по відношенню до всього матеріалу вибірки – у нашому 

випадку ми вирахували частоту вживань лексико-семантичних та стилістичних 

засобів як маркерів контрасту в художньому прозовому тексті.  

 

Основні результати, отримані в другому розділі висвітлено в таких 

публікаціях: [97; 356; 360]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА СТИЛІСТИЧНІ ОЗНАКИ 

КОНТРАСТЕМИ В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ 

ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

3.1 Контрастема як найменша смислова одиниця художнього 

протиставляння та засоби її вираження 

 

Лексико-семантичні аспекти різних типів текстів досліджуються у 

розмаїтих фахових працях: І. В. Арнольд [2002], М. М. Бахтін [1975, 2000], 

І. А. Бехта [2013], І. Р. Гальперін [1981], В. Г. Колшанский [1980], 

В. А. Кухаренко [1988], N. Blake [1994], M. R. Coulthard [1994], 

R. A. de Beaugrande, W. Dressler [1981], I. Mel’čuk [2012], M. Short [1995] та ін. 

Аналіз семантичної організації художнього прозового тексту передбачає також 

вивчення особливостей лексико-семантичних одиниць на позначення розмаїтих 

смислових варіантів контрастеми як маркера системно-вербального потенціалу 

контрастних зв’язків в англійськомовному художньому прозовому тексті.  

Контрастема, як найменша смислова одиниця протиставляння в англійсько-

мовному художньому прозовому тексті, охоплює різні рівні його структури: 

фонетичний, морфологічний, лексичний, синтаксичний, стилістичний, що 

впорядковують та формують сучасний англійськомовний художній прозовий 

текст кінця ХХ ст. Вирішальну роль у її створенні відіграють структурні й 

смислові протиставляння, бо саме лексичний рівень „є тим основним 

горизонтом, на якому будується будинок семантики тексту” [166, c. 267]. До 

слова, О. П. Мартинова виокремлює структурні моделі контрастних одиниць 

тексту на основі аналізу їхньої композиційної структури і морфологічного 

вираження [176, с. 45–97], а Т. Г. Бочина кваліфікує контраст як мисленнєво-

мовленнєву універсалію [59, с. 15] і обґрунтовує психофізіологічні передумови 

дуального осмислення світу, що ґрунтуються на основі схожості й контрасту у 

їхній взаємодії. 
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Процедура аналізу контрастеми, що визначає її структурно-семантичну 

основу, включає такі етапи: а) виокремлення її смислових компонентів; 

б) визначення контрастних ознак; в) встановлення контрастних зв’язків; 

г) фіксація узагальненого компонента інваріанта контрастеми та її диференційних 

компонентів. Перераховані етапи проілюструємо так (див. рис. 3.1.): 

 

 

Рис. 3.1. Послідовність процедур аналізу контрастеми 

 

З опертям на метод семантичних опозицій виокремлюємо узагальнену 

ознаку контрастеми від низки диференційних ознак, описаних у словникових 

статтях [434; 437; 439; 441; 445; 449]. Адже для протиставляння об’єктів 

недостатньо, аби вони були різними, потрібно, аби вони мали спільну між 

собою ознаку. За спільною ознакою горизонтальної протяжності об’єкти 

протиставляються як довгі та короткі: long ↔ short, за ознакою ціни – дорогі та 

дешеві: expensive ↔ cheap. Ознаки, за якими протиставляються поняття на цій 

основі, номінуємо розмежувальними ознаками протиставляння. А саме, у 

процедурі визначення ознак протиставляння інші ознаки, які не є 

смислорозмежувальними, не беруться до уваги. Тобто, для з’ясуванння суті 

контрастно-семантичних зв’язків враховуємо зв’язки між двома об’єктами, 

зв’язки протиставляння двох протилежних або відмінних один від одного 

об’єктів, контрастемами. Відтак, контрастеми, позначаючи певні конкретні 
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об’єкти протиставляння, фіксують у свідомості комуніканта ідеальну модель 

для протиставлення інших об’єктів. Адже об’єкти справді різні, утім їхні ознаки 

протиставляння ті ж самі.  

Структуротвірні особливості контрастеми в англійськомовному художньому 

прозовому дискурсі розкриваються через пізнання контрасту, заснованого на 

парності понять, асоціативно пов’язаних між собою відносинами тотожності, 

відмінності, протилежності. Семіотична специфіка контекстуалізованих сегментів 

художнього прозового тексту полягає в тому, що вона фіксує модель його комуні-

кативних ситуацій, вказує не на окремий елемент, а на фрагменти текстової 

дійсності, тому контраст стає структурним принципом. Цей структурний принцип, 

єдиний і для зовнішнього, і для внутрішнього планів художнього прозового 

тексту, з’єднує його поверхневу і глибинну семантику, фактуальну інформацію 

власне художнього прозового тексту і концептуальну інформацію його підтексту.  

У процесі аналізу з’ясовано, що морфологічні типи контрасту англійсько-

мовного художнього прозового тексту подані різними частинами мови. Оскільки 

багатоаспектна природа контрасту обумовлена не тільки структурними 

особливостями висловлення, а й семантикою його компонентів, говоримо про 

реалізацію контрасту не тільки за допомогою загальнонародної мови, але й мови 

художніх образів. Саме на підставі такого положення контраст розглядається як 

широке протиставлення смислів у фактурі художнього прозового тексту. 

Семантичні особливості контрастеми в англійськомовному художньому 

прозовому дискурсі розкриваються через антонімування лексичних, 

фонетичних, граматичних і стилістичних одиниць, котрі втілюють контрастне 

сприйняття художньої дійсності. Виявлення незмінних розмежовуючих ознак 

протиставляння і постійна змінність його об’єктів складають суть основного 

семантичного закону на всіх рівнях структури та семантики контрастеми.  

Семантичний простір художнього тексту, на відміну від його лінійного 

вербального простору, об’ємний і безмежний. З цього протиріччя випливає 

здатність художнього тексту „концентрувати величезну інформацію на площі 

дуже невеликого тексту” [166, c. 17]. Концептуальна інформація, закладена в 
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художньому тексті, на відміну від денотативно-референційного компоненту, 

переважно імпліцитна [23, с. 70]. Двомірна структура тексту, пов’язана з 

наявністю в ньому двох видів інформації, „полягає в існуванні у художньому 

творі двох рівнів мовного вираження думки – експліцитного та імпліцитного” 

[183, с. 40]. Імліцітний, прихований, явно не виражений зміст художнього 

прозового тексту, втілюється, утім, в реальних, фіксованих у спостереженні 

об’єктах – імплікатах, до числа яких відносяться і стилістичні фігури (антитеза і 

оксюморон) [там само, с. 47]. Такі фігури визначають умови семантичної 

реалізації контрасту як механізму передачі латентної концептуальної інформації 

в сучасному англійськомовному прозовому художньому тексті.  

Контрастність – не тільки важливий бік поетики англійських 

письменників кінця ХХ початку ХХІ століття, але й свідома цілеспрямованість 

їхньої творчості. Виявом критичного ставлення до реальності, сповненої 

стражданнями і боротьбою, є прагнення сучасних англійських письменників до 

творення еклектичного світу як об’єкта зображення [315; 324]. Вони створюють 

особливі контрастні світи, абстраговані від конкретних форм сучасного їм 

життя, котрі турбулетно ґрунтуються на порядку і хаосі. Семантичне й 

концептуальне протиставляння порядок ↔ хаос, добро ↔ зло в індивідуально-

авторському переосмисленні слугує базовою імпліцитною опозицією, що 

актуалізується в текстовому просторі різними видами контрасту.  

В аналізованих прозових текстах відбито мозаїчне сприйняття сучасними 

письменниками світу як єдності всіх його негативних і позитивних сторін. 

Лексичні антоніми good ↔ bad (добрий / поганий), які актуалізують контраст, 

розкривають читачеві ключову антитезу життєвих і творчих пошуків 

англійських письменників кінця ХХ століття – пошуків гармонії, головну 

істинну сутність кожного явища – навіть у найпотворніших явищах дійсності. 

Компоненти антитези в англійськомовному художньому прозовому тексті 

можуть перебувати в одному просторово-часовому континуумі або ж 

перебувати у різних семантичних світах. У першому випадку експліцитно 

горизонтальна / синтагматична антитеза діє в межах існуючої реальності, в якій 
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компоненти, що зіставляються, мають щось спільне, що зрівнює їх за суттю. У 

горизонтальних антитезах спостерігається тенденція до зняття протиставляння. 

У другому випадку, в поле імпліцитної вертикальної / парадигматичної антитези 

зіставлення переходить в різке протиставляння актуального теперішнього і того, 

що складає систему ідеалів автора-письменника [6, с. 116].  

Словом, семантичні компоненти контрастного засобу, розміщені 

симетрично, є діаметрально протилежними, оскільки містять вбудовану логічну 

подвійність, або бінарність. У цьому випадку парадоксальна думка втілюється 

через зіткнення діаметрально протилежних понять. Це стає умовою 

виокремлення сюжетного, образного, символічного, семантико-асоціативного, 

кольоризмів на позначення контрастеми, експліцитно-імпліцитного типів 

семантичного контрасту художнього прозового тексту. Основна функція 

розмаїтих типів контрасту полягає у виразному протиставлянні понять, образів, 

описуваних явищ, як на конкретному відтинку тексту, так і на рівні цілого 

художнього прозового тексту. Аналіз художнього матеріалу свідчить про те, що 

у художньому прозовому тексті типи семантичного контрасту висуваються на 

передній план – стають домінувальними, або ж, навпаки, відсуваються на задній 

план. А є й такі типи контрасту, які є експліцитно невираженими. 

 

3 .1 .1  Смислова  структура  та  інв аріантне значення  

контрастеми.  Аналіз контрастних засобів вираження розпочинаємо на рівні 

їхньої структури та семантики, які у свою чергу передбачають детальний аналіз 

дефініцій англійських / американських тлумачних словників [437; 439; 441; 

449]. За твердженням О. О. Потебні, „смисл вживання слова змінюється, проте у 

ньому завжди залишається щось незмінне, стабільне” [212, с. 127].  

Через мовний контраст сучасні англійськомовні письменники [451; 452; 

455; 458; 459; 461; 463] відтворюють екзистенційне балансування, модельовану 

гру між реальним і нереальним Я, магічним художнім простором і об’єктивною 

постмодерністською буденністю [322; 338]. У художньому прозовому тексті 

актуалізуються різноманітні художні контрастні прийоми – літературна 
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містифікація, гірка іронія, парадокс, алогізм. Елементи мовного рівня, які 

виявляються в художньому тексті, потенційно зводяться в ранг значущих, 

набувають семантичного статусу завдяки додаткових приростів смислу.  

Як практичну ілюстрацію в дисертаційній праці розглядаємо частотні для 

аналізованих прозових текстів випадки, які формують контрастеми як 

ієрархічно організований прийом смислоутворення. Стилістична інтерпретація 

контрастеми, значимої в ідіостильовому візерунку письменника, важлива для 

визначення його функцій у процесі структурування мовної фактури прозового 

тексту і виокремлення їхніх когерентних зв’язків з сучасним світовідчуттям 

письменників. Тобто, контрастема – модельована одиницями лексичного і 

синтаксичного рівнів – організована в унікальну сукупність стилістичних 

прийомів [282, с. 125–128].  

Багатоаспектна інтерпретація феномена контрасту в ідіостилі 

письменників [451; 453; 454; 462; 464] – це, насамперед, відновлення 

екстралінгвальної інформації про квазі реальний світ письменника, іншими 

словами, експлікація смислів вербальних утворень, apriori імплікованих 

автором. На мовному рівні контрастема відображає приховані зв’язки між 

об’єктами реальної дійсності, в тій формі, в якій вони розуміються в картині 

світу письменників. Феномен контрасту значимий для інтерпретації 

семіотичної, комунікативної, емоційної систем, поданих у прозових текстах. 

Цей прийом володіє сильною позицією при читацькому декодуванні 

неоднозначних фрагментів художнього дискурсу, аналізі асоціативного 

потенціалу одиниць лексичного та синтаксичного рівнів мови. 

Незмінний семантичний компонент у контрастних одиницях номінуємо 

інваріантом. Процедуру аналізу контрастеми проводимо поетапно: 

 вивчення значень контрастем у тлумачних словниках 

[437; 439; 441; 449]; 

 виявлення в контрастних одиницях локації а) кількісної відмінності та 

б) порядку їхньої локації у різних словниках (див. таблиця 3.1.); 
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 виявлення стабільного семантичного компонента інваріанта через 

застосування методу семантичних опозицій: blind love ↔ love which is not blind; 

 виокремлення інваріанта контрастеми здійснюємо не у горизонтальних / 

контекстуальних сполученнях: blind love – сліпе кохання; deep / profound / real / 

sincere / true love – справжнє кохання; fraternal /parental love – братська, 

батьківська любов; а у вертикальних опозиціях, в яких виявляється інваріантна 

ознака контрастеми:  

а) love – to have a strong feeling (affection) for someone or something;  

But he did not wait for a reply. On his way back to his seat he said, “I love 

England in a heat wave. It’s a different country. All the rules change.” Emily Tallis 

picked up her knife and fork and everyone did likewise. Paul Marshall said, 

“Nonsense. Name a single rule that changes” [461, с. 128]. 

b) love – the object of such affection; як от: the love of a mother; → S (a strong 

feeling (affection); – a love of luxury; → O (a strong feeling (affection) [439, c. 962]. 

Саме “love ” не є контрастемою, а в парі “love ↔ hate”. 

Habitual fretting about her children, her husband, her sister, the help, had 

rubbed her senses raw; migraine, mother-love and, over the years, many hours of 

lying still on her bed, had distilled from this sensitivity a sixth sense, a tentacular 

awareness that reached out from the dimness and moved through the house, unseen 

and all-knowing [461, с. 66]. 

У зазначеній контрастемі актуалізуються такі семи: а) любов до когось; b) 

любов до чогось. Пропонуємо таку схему виокремлення сем у структурі 

контрастеми: love smb / smth ↔ hate smb / smth. За аналогічною процедурою 

виявляємо інваріантну ознаку та змінні смисли у структурі опозиційної пари 

контрастеми to hate – to dislike something very much, have strong dislike; e.g. to 

hate cruelty, як от: It’s a kind of movie you either love or hate [439, с. 744]. 

He went over her reasons and added some of his own – he showed off too much 

when he was talking to her and in her presence to others and she hated showing off. 

But he could not understand it. He told James about her father and her brothers, he 
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told him about Linda and the dancing, he told him about the parties and their new 

'set' and how they went for walks to the Moss and into the Flow [453, с. 484]. 

a) to hate smb. / the friends – ненавидіти когось, друзів 

Foal Island drew her back. 

Will the Fellowship send me away if I'm no use? 

Am I no use? 

Shut up. 

Does Nathan really hate me? 

Does Nathan really like me? 

Does Nathan ever really like anything? 

If I can ever do this – write – 

The clarity of the verb flooded her for a moment [458, с. 159]. 

b) to hate smth. / the idea – ненавидіти щось, думку, ідею 

Hardy said the general idea was ‘We Britons hate ideas, and we are going to live 

up to that privilege of our native country. Your picture may not show the untrue, or the 

uncommon, or even be contrary to the canons of art; but it is not the view of life that we 

who thrive on conventions can permit to be painted’ [456, с. 572]. 

c) to hate wrangles – ненавидіти суперечки. 

Fluttered and suddenly proud, Enderby stood up. She sat down, saying, ‘I was 

really ashamed of you in there. You behaved absolutely disgracefully. I paid for the 

meal you ordered. I hate these petty wrangles over money’ [454, с. 126]. 

У цій контрастемі актуалізуються такі семи: а) ненавидіти когось; 

b) ненавидіти щось (як діяльність); с) ненавидіти (процес загалом). Схематично 

подамо їх за семами, що складають її інваріантне значення: 

– to hate the friends: (a+; b−; c−) → актуалізується перша сема; 

– to hate the idea: (a−; b+; c−) → актуалізується друга сема; 

– to hate wrangles: (a−; b−; c+) → актуалізується третя сема [439, с.744; 

449, с. 271]. 

Систематизація значень / смислів (сем) контрастеми love ↔ hate у 

лексикографічих джерелах засвідчує їхню різну кількісну та відсоткову 
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репрезентацію (табл. 3.1.). Зведену таблицю кількісної презентації контрастем 

за лексикографічними джерелами подаємо у Додатки В. 

 

Таблиця 3.1.  

Кількісна репрезентація сем у структурі контрастеми 

Словник LOVE HATE 

Webster 4 2 

Longman 4 6 

Roget’s 14 3 

Сollins 13 2 

 

Очевидно, що різна кількість значень контрастеми пояснюється: 

1) обсягом словника; 2) об’єднанням кількох різних значень в одне; 

3) розщепленням одного типового значення на кілька смислів, що свідчить про 

перспективу нового принципу укладання словникових статей. 

Окрім цього, у дефініціях словникових статей виявляємо хаотичність 

(невідповідність), відсутність послідовності. За нашими спостереженнями, різні 

значення контрастеми утворюються на підставі різних контекстів у 

горизонтальних опозиціях: the love of a mother → the love of luxury (money); love 

game → no score (nothing). В той час як вертикальна опозиція засвідчує, що: love 

of a mother відмітна від hate, тим, що вона не є материнською, протилежною 

love, тобто hate of a mother [439, с. 962; 449, с. 349]. 

Логічно, що найчастіше контрастема експлікується через антонімічні пари 

та контрастні асоціати. Проаналізуємо прикметникову опозиційну пару 

контрастем: good ↔ bad та простежимо їх семну реалізацію. Аналіз 

лексикографічних джерел засвідчує, що good актуалізує такі семи: а) добрий, 

хороший; b) багато (кількість); с) здоровий, міцний: 
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1) a good day – хороший день: (a+; b−; c−) → актуалізується перша сема – 

(добрий), додатково підкріплена у наведеному нище прикладі контрастними 

компонентами оповідної структури; 

That small inch, insignificant to most, everything to me, was the difference 

between a good day and a bad, between internal peace and outward loathing, denial 

and the realization of an overwhelming, albeit temporary, desire to be like everyone 

else. A few inches shorter, a few inches happier, richer, warmer [451, с. 388]. 

2) a good deal – багато: (a−; b+; c−) → актуалізується друга сема – 

(кількість); 

“The retreat is a bloody shambles. For heaven’s sake, man. This is your one 

last good chance to show what we can do when we’re decisive and determined. 

What’s more ...” He went on to say a good deal more, but it seemed to Turner that a 

muffling silence had descended on the bright late morning scene. This time he wasn’t 

asleep. He was looking past the major’s shoulder toward the head of the column [461, 

с. 221]. 

3) good vision, good eyesight, good health – здоровий зір, міцне здоров’я: 

(a+; b−; c+) → актуалізується одночасно перша та третя сема – (здоровий) [439, 

с. 698–699; 449, с. 255]. 

‘We live in a material time, Captain Jesse - apart from metaphysics, the time is 

gone by when anything is made out of nothing. If the visions are good visions, their 

material origin is also good, I think. Let the visions criticise the coffee and vice versa’ 

[455, с. 167]. 

But it was about to. The hospital had been emptying slowly, invisibly, for many 

days. It seemed purely chance at first, an epidemic of good health that the less 

intelligent of the trainees were tempted to put down to their own improving 

techniques. Only slowly did one detect a design [461, с. 269]. 

За аналогічною процедурою виявляємо інваріантну ознаку та змінні 

смисли у структурі прикметника bad: а) поганий, неприємний, b) низької якості 

с) cерйозний, тяжкий (про хворобу, випадок): 
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1) bad dream, bad news, bad smell, bad weather – погана мрія, погані новини, 

неприємний запах, погана погода: (a+; b−; c−) → актуалізується сема – (поганий); 

One mistake. The only mistake I’ve ever made. I want to wake up and this will 

all be a bad dream, it happened to someone else, it’s a story I’m listening to in the 

pub, agog, thanking my lucky stars it wasn’t me ... But it is me [460, с. 60]. 

2) bad experience, bad management, bad movie – поганий досвід, погане, 

низької якості управління, кіно поганої низької якості: (a−; b+; c−) → 

актуалізується друга сема – (низька якість); 

I swallow hard. I know you had bad experience with lawyers. I’m really sorry 

about your dad. But ... I’m not like that. You know I’m not how do I? He retorts with 

sudden aggression. How do I know who you are anymore? You lied to me. ‘I didnt lie! 

I just... didn’t tell you everything’ [460, с. 364]. 

3) bad accident, bad pain – серйозний нещасний випадок, важка біль: (a−; 

b−; c+) → актуалізується третя сема [439, с.95–96; 449, с. 44]. 

The solemn houses of Sandycove looked inward against the night. In die west 

the clouds were one with die mountains. All was hushed save a crane behind that 

whispering flapped away. Then Doyler patted his bad leg and gave out a roar. 

'What?' said Jim. 'Run!' he roared. He charged up the slipway, slithering down 

and up again, roaring all the while, a wild yahoo of a yell [462, с. 98]. 

Наведімо приклад прикметникової контрастеми: beautiful – ugly: 

Beautiful – а) красивий, симпатичний, b) приємний: 

1) a beautiful woman / bunch of flower – симпатична жінка, красивий букет 

квітів: (a+; b−;) → актуалізується перша сема – (красивий); 

His excitement was close to pain and sharpened by the pressure of contradictions: 

she was familiar like a sister, she was exotic like a lover; he had always known her, 

he knew nothing about her; she was plain, she was beautiful; she was capable – how 

easily she protected herself against her brother – and twenty minutes ago she had 

wept; his stupid letter repelled her but it unlocked her [461, с. 130]. 

2) beautiful day / weather / music – гарний день, погода, приємна музика: 

(a−; b+;) → актуалізується друга сема – (приємний) [439, с.117; 449, с. 53]. 
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A cluster of mourners emerging, another party gathering, waiting in the car 

park, nodding to each other, looking at me as I pull in as if I might be one of them. 

The inevitable comment, among the few comments available: a beautiful day. 

A beautiful day for it. Cold but beautiful [464, с. 54]. 

Nathaniel has finally noticed I’m pinned to the spot. ‘Im sorry.’ I hurry to join 

him. ‘It’s just such a beautiful place! I didn’t realise.’ ‘It’s nice’. I can hear a note of 

pride in his voice. Gets too many tourists, but ...’ He shrugs. ‘I had no idea!’ We continue 

to walk along the street, but I can’t stop looking around, wide-eyed [460, с. 166].  

Ugly – а) потворний, огидний, b) неприємний, бридкий, гидкий, 

с) загрозливий, небезпечний: 

 1) an ugly face / dog / building – огидне обличчя, собака, будинок: (a+; b−; 

c−) → актуалізується сема – (огидний); 

Your face, Charles, is ugly enough without storting it to a rictus of nausea. 

That's right, kiss it. It has hardly disturbed him at all. He scratches it gently in his , 

the tickle of a questing a lighting moth. Listen. In his sleep is going to say something. 

Your kiss has prodded a sleeping piration. Listen [454, с. 15]. 

2) an ugly emotion / expressions – неприємні емоції, вислови: (a−; b+; c−) → 

актуалізується сема – (неприємний); 

This was exactly what no one would have expected, and of course villains were 

not announced with hisses or soliloquies, they did not come cloaked in black, with 

ugly expressions. Across the other side of the house, walking away from her, were 

Leon and Cecilia. She might be telling him about the assault [461, с. 158]. 

3) an ugly threat / situation / incident – загрозлива ситуація, небезпечний 

випадок: (a−; b−; c+) → актуалізується третя сема – (небезпечний) [439, с. 1795; 

449, с. 639]. 

No more princesses! The scene by the fountain, its air of ugly threat, and at the 

end, when both had gone their separate ways, the luminous absence shimmering 

above the wetness on the gravel – all this would have to be reconsidered. With the 

letter, something elemental, brutal, perhaps even criminal had been introduced, some 
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principle of darkness, and even in her excitement over the possibilities, she did not 

doubt that her sister was in some way threatened and would need help [461, с. 113]. 

Аналіз лексикографічних джерел засвідчує, що серед граматичних розрядів 

контрастем домінуюче місце посідають іменники, для прикладу: life – death: 

Life – а) життя, існування всього живого, b) діяльність, спосіб життя: 

1) human / animal / plant life – людське життя, життя тварин, рослин: (a+; 

b−) → актуалізується сема – (існування чогось живого); 

‘This is my choice,’ said Enderby firmly, as he went to the kitchen to get 

breakfast (that bitch Mrs Meldrum had washed his dishes!) and brew up stepmother's 

tea. He would be true to that archetypal bitch, his father's second wife. She had made 

his life a misery; he would give no other woman that privilege [454, с. 74]. 

2) student / political / married / working life – студентське, політичне життя, 

подружнє життя, робоче життя: (a−; b) → актуалізується сема – (приналежність 

до різних соціальних верств населення) [439, с. 931–932; 449, с. 341]. 

‘Not a chance,’ James said. ‘I've scarcely done a stroke since I won a place 

here – what? – eighteen months ago. Frankly it was a waste of a place. I have no 

interest whatsoever in the academic life on offer. I enjoy one or two of the societies. I 

like the theatre and so on. I love talking to my friends, Brian, yourself. But I don't 

need Oxford for any of that’ [453, с. 485] 

Death – а) припинення життєвої діяльності організму, загибель, 

b) передавання cильних емоцій: 

1) untimely / tragic death – передчасна / трагічна смерть: (a+; b−;) → 

актуалізується сема – (припинення життєдіяльності); 

Her memories wouldn’t have any scars. Except the scar of seeing him there on 

that bed, when he should have been good for another twenty years, who knows? 

Working 1his way towards death. We kept watch while his chest heaved up and down, 

and he slipped away from us then back again … [464, с. 120]. 

Empty beds spread across the ward, and through other wards, like deaths in the 

night. Briony imagined that retreating footsteps in the wide polished corridors had a 

muffled sound, where once they had been bright and efficient [461, с. 270]. 
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2) to be bored / scared to death, to love / to work to death – знудитися / 

перелякатися до смерті, любити / працювати до смерті (тяжко): (a−; b+;) → 

актуалізується сема – (дійти до крайньої межі) [439, с. 402–403; 449, с. 155]. 

A fierce desire to leave the island hooked him, a need to be away from what he 

knew and what knew him. If he kept moving long enough, if he burnt up his pointless 

money round the world and ran just enough ahead of himself as the time zones fell 

away, he might finally blur to an adequate peace, get as close to death as made no 

difference. Pills or perpetual motion – such a wealth of choice [458, с. 529]. 

Аналогічну процедуру виокремлення сем здійснюємо у дієслівній 

контрастемі to win ↔ to lose: 

to win – а) перемагати, вигравати, здобувати перемогу b) отримувати, 

заслуговувати, діставати: 

1) to win a race / a game / an election – перемагати у перегонах, грі, у 

виборах: (a+; b−) → актуалізується сема – (перемагати, долати перешкоди); 

Over which, as though in competition, Aunt Sawney brayed: ‘Holy Mary, 

Modier of God, pray for us sinners now and at the hour of our death.’ It was a race to 

Amen, which Aunt Sawney won. Mr Mack rose. The Rosary of course was good and 

proper, but had she forgotten diere was socks needed knitting for the Front? ‘I'll take 

over now, Aunt Sawney. You come back to your chair.’ Confidentially to Jim he said, 

‘Fetch the shop bike out of the yard and meet me inside’ [462, с. 36]. 

2) to win approval / support / trust – отримувати схвалення, підтримку, 

довіру: (a−; b+) → актуалізується сема – (схвалювати, отримувати) [439, 

с. 1888–1889; 449, с. 677]. 

He was winning these days, but not always. He knew he had to construct 

something untouchable inside himself and that could only be done by tests and dares, 

however often they misfired. But on this morning, this spring morning, this day when 

his dad had pointed out some returning swallows and the northern sun had a shine of 

warmth in it, he was winning. He was not divided. He half hummed, half sang to 

himself, in private cautious celebration, ‘Dem bones, dem bones, dem dry bones, now 

hear the word of the Lord’ [453, с. 3]. 
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За аналогічною процедурою здійснено аналіз to lose: – а) губити; втрачати, 

b) oпустити, не скористатися, с) програвати. 

1) to lose a job / a licence – втратити роботу, ліцензію: (a+; b−; c−) → 

актуалізується сема – (втрачати); 

‘If you were in the union, but, you might have fared different.’  

‘I’d have lost me job, man, amn't I after telling you?’ ‘But you did lose your 

job.’ Doyler frowned. ‘I suppose if you wanted to look at it that way, you could.’ He 

was irritable with his lack of sleep, and this caretaker irritated him too, hiding 

behind his moustache [462, с. 465]. 

2) to lose a chance / opportunity – не скористатися можливістю: (a−; b+; c−) 

→ актуалізується сема – (втрачати шанс); 

Lola was pacing the floorboards, one hand to her brow as she skimmed through 

the first pages of the play, muttering the lines from the prologue. She announced that 

nothing was to be lost by beginning at the beginning, and now she was casting her 

brothers as Arabella’s parents and describing the opening to them, seeming to know 

all there was to know about the scene. The advance of Lola’s dominion was merciless 

and made self-pity irrelevant [461, с. 15]. 

3) to lose performance / the match – програти виступ, матч: (a−; b−; c+) → 

актуалізується сема – (програвати) [439, с. 959–960; 449, с. 349].  

‘I make them want to save me and then they come and try. And – to be serious – 

the professional grip and performance were being lost in a rather too noticeable way. 

Time to clean up the act – radically reduce my available number of altered states. 

Because the minor evil conglomerate of which this merry house is part could well be 

swallowed by one of two major evil conglomerates any day now [458, с. 104]. 

Order – a) порядoк, послідовність, приведення до ладу, b) наказ, 

розпорядження, інструкція.  

1) in the right / working order – в правильному порядку: (a+; b−) → 

актуалізується сема – порядок; 

And then nothing but terrified, because now terror was completely appropriate. 

Soon the entire right order of the universe was going to show itself here, in this one 
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event, plainly written out. There would be no good and no bad about it, only the 

unavoidable and correct. <…> He held his hand to his face and caught his own 

breathing, the dunting of blood in his skull and in his jaw. For a person of his age 

and experience, he wasn't badly put together – all in working order, more or less 

[458, с. 20]. 

2) court, strict order – судовий, суворий наказ: (a−; b+) → актуалізується 

сема – наказ, розпорядження [439, с. 1159–1160]. 

A crisis in a heroine’s life could be made to coincide with hailstones, gales and 

thunder, whereas nuptials were generally blessed with good light and soft breezes. 

A love of order also shaped the principles of justice, with death and marriage the 

main engines of housekeeping, the former being set aside exclusively for the morally 

dubious, the latter a reward withheld until the final page [461, с. 7]. 

Chaos – а) хаос, безлад, безладдя, b) повний безлад с) прірва [439, с. 246]: 

Now he could revive the dogged argument of his hands, the hot tug of his 

breath, all of the marvellous chaos he could light. Her memory tickled her with 

him and sucked and whooped and sank, precipitate [458, с. 35]. 

У процесі аналізу лексикографічних джерел встановлено різні структурно-

семантичні зв’язки твірних одиниць контрасту. В нашій вибірці контрастеми:  

 реалізуються за наявністю / відсутністю потенційно контрастоздатних 

сем: “love ↔ hate”, “good ↔ bad”, “to win ↔ to lose”, “life ↔ death” і т.д.; 

 функціонують в опозиціях потенційних лексико-граматичних 

контрастем “no more ↔ again”, “some ↔ others”, що беруть участь у реалізації 

структурно текстової функції; 

 здійснюють протиставлення лексичних одиниць через контрастні 

асоціати (антонімічні пари): “life ↔ death”, “order ↔ chaos”. 

Фактично, антонімія та антоніми виступають серед ключових засобів 

вираження контрастеми, як комплексне лінгвостилістичне утворення. На рівні 

мови художнього прозового тексту це виражається в такому ідіостильовому 

способі суб’єктивації прозового тексту, як контраст, в основі якого лежить 
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принцип антонімічності, взаємовиключення, підведеного під єдиний 

епістемічний знаменник і певну мовну структуру. Читач, декодуючи художній 

контраст, спираючись на контекст, домислює і відновлює імплікацію об’єкта за 

допомогою контрастем, до яких належать антонімічні характеристики. 

У процесі інтерпретації контрасту у фактурі художнього прозового тексту читач 

виявляє об’єктивні – граматичні за своєю суттю – кореляти емоцій на рівні 

ментального життя письменника. Такими корелятами стають постійне відчуття 

децентрації, метаморфоза відчуження самоідентифікації у спілкуванні з іншими 

як найближчими суб’єктами спілкування. 

 

3 .1 .2  Антоніми  як  засоби реалізаці ї  принципу контраста  в  

англійськомовному художньому прозовому тексті .  Антоніми 

виконують стилістичні та лексичні функції створення різкого контрасту, тобто 

антитези. Мовні явища в художніх прозових текстах завжди постають перед 

нами іншими, аніж у побуті. Це пояснюється тим, що лексичні одиниці 

обмежуються в них різними переносно-метафоричними і стилістичними 

відтінками і стають виразниками письменницької ідеї, займаючи певне місце в 

образній системі тексту. На сторінках художнього тексту постійно подибуємо 

також мовні форми і категорії, які роблять образним і надзвичайно важливим 

для тематичного розуміння твору відбір лексичних одиниць, зокрема й 

антонімів. Антонімія формує основу контрастеми і задіяна для експлікації 

суперечливих понять, найчастіше з яких є антитеза [251, с. 190–195; 256; 269; 

297, с. 181–186].  

Для визначення у художніх прозових текстах антонімів треба врахувати 

їхню семантику. Так як антоніми виражають суперечливі значення, їх широко 

використовують у текстах для створення контрасту, котрий відіграє велику роль 

у посиленні сили впливу вираження і створенні у читача емоцій. Часом, 

протиріччя між словами-антонімами бувають різними – абсолютними або 

відносними. Антонімічність пов’язана зі значеннями слів. Перевіривши з цієї 

точки зору слова-антоніми англійськомовного художнього прозового тексту 
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залежно від вираження протилежної думки, стає очевидно, що протилежне і 

зворотне значення більшості цих слів носить умовний і відносний характер. 

Іноді при вираженні суперечливих думок в англійськомовних художніх 

прозових текстах ці слова протиставляються одне одному і тільки в цьому 

випадку контрастують одне з одним. Поза контекстом вони не можуть бути 

антонімами. Доцільніше називати такі антоніми стилістичними. За допомогою 

слів-антонімів письменник збагачує словниковий склад своїх творів, створює 

нові способи вираження, зіставляє образи і події для їх більш різкого вираження 

і, при подібному зіставленні, використовує антоніми в якості стилістичних 

засобів. Для цього вилучаються взірці з розмовної мови і в різні стилістичні 

моменти створюються антонімічні одиниці. Для прикладу:  

At the corner of the road Alsana popped behind the post office and removed her 

pinchy sandals in favour of Samad’s shoes. (It was an oddity about Alsana. She was 

small but her feet were enormous. You felt instinctively when looking at her that she 

had yet more growing to do.) In seconds she whipped her hair into an efficient bun, 

and wrapped her coat tighter around her to keep out the wind. [463, с. 64]. 

Вже саме визначення антитези включає в собі слова-антоніми. За 

лінгвістичним словником, „антонімія – це тип семантичних відносин, що мають 

протилежні значення. Істотні відмінності в предметах і явищах об’єктивного 

світу експлікуються у мові як протилежність саме через антонімію” [427, c. 35–

36]. Максимальна ступінь відмінності – протилежність – характеризує 

антонімію на рівні морфем (словотвірні морфеми антонімічного характеру), та 

розлого на лексичному рівні.  

Контекстуальні антоніми незвичайні, оказіональні, випадкові, одиничні і 

обумовлені певним авторським завданням. Вони сприяють експресивному 

пожвавленню художньої мови, глибшого вираженню думки, сприяють 

актуалізації висловлення і посиленню способу дії. Смислове ставлення 

протилежності передається словами різних частин мови, зокрема, іменниками, 

прикметниками, дієсловами, прислівниками та ін. В тексті зазвичай 

використовуються антоніми – слова однієї і тієї ж частини мови. Тим не менш, 
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спостереження над мовним матеріалом показують, що утворювати протилежні 

змісти можуть і слова різних частин мови. Дослідники відзначають [144, 226], 

що антонімія відноситься до числа основних типів кореляцій не тільки між 

словами у межах семантичного поля, а й між парадигмами і полями (антонімія 

словотвірних типів, гнізд), як от: 

I could never get my revenge on Jack. He doesn’t have any weak points. He’s a 

huge, powerful millionaire. “I take a miserable slug of my drink. ‘And I’m a nothing-

special …crappy … ordinary … nothing” [459, с. 283]. 

Залежно від різних ознак, якими володіють слова з протилежним 

значенням, можуть бути виокремлені антоніми загальномовні (лексичні) і 

контекстуально-мовні (або індивідуальні, авторські). Лексичні антоніми 

характеризуються низкою рис: суспільно усвідомленими системними 

відносинами, стійкою приналежністю до певної лексико-граматичної 

парадигми, регулярністю відтворення в одних і тих же (або схожих) 

синтаксичних умовах, закріплених у словниковому складі, відносну стійкість, 

стильовою приналежністю і стильової сутністю (наприклад, емоційно 

експресивними відтінками). Словом, антоніми – слова, які протиставляються за 

загальною семантичною ознакою і знаходяться на крайніх точках відповідної 

лексико-семантичної парадигми [112, c. 90]. Тобто, вони виступають 

безпосереднім маркером контрасту в художньому прозовому тексті, 

підкреслюючи експресивність та реалізацію авторського відображення 

дійсності. В наступному прикладі спостерігаємо антоніми quiet::loud, через які 

автор експресивно підкреслює тишу сонного містечка, порушену голосним 

звуком заведеного мотора: 

Banners were rolled up beside telegraph poles, ready to be hung, and the back 

of a lorry had been opened up as a makeshift stage for the outdoor trad-band 

performances. The town was quiet now, though, everybody still in the comfort of their 

beds, dreaming of other worlds. Jack started his engine, the noise of it loud enough in 

the quiet square to wake the entire town, and he made his way into Limerick city where 

he would hopefully meet Sandy at Donal's friend Alan's home [451, с. 195]. 
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Аналіз антонімії дає уявлення про різні підстави для створення типологічних 

класифікацій слів з протилежними значеннями, заснованих на таких ознаках: 

1) за мовними одиницями, за якими подані компоненти антонімічної пари; 

2) за частинами мови (антоніми-прикметники, антоніми-іменники, антоніми-

дієслова і т.ін.) і між частинами мови (так звана міжчастиномовна антонімія); 

3) за структурою – різнокореневі, однокореневі (антонімічність в них 

досягається протиставлянням афіксів); 

4) за їхньою приналежністю до певного кола понять (тематична 

класифікація: антоніми, які виражають просторові і тимчасові відносини, 

кількість, фізичний і психологічний стан людини і т.п.); 

5) за ступенем протиставляння – лексичні повні, неповні і контекстуальні 

(останні характерні для художніх текстів і не зафіксовані в словниках антонімів).  

Зазначені ознаки побудовані на описі полярних виявів як якісних, так і 

кількісних характеристик, що даються в ситуації спілкування, і засновані часто 

на використанні лексичного явища – антонімії. Звернення до антонімів у 

мовленні обумовлено характером нашого сприйняття дійсності у всій її 

суперечливій складності, в єдність і боротьбу протилежностей. Додамо, що для 

визначення лінгвостилістичних та контрастних особливостей антонімів в 

англійськомовних художніх прозових текстах треба враховувати їхню 

семантику [176, 226]. Так, далі у прикладах фіксуємо, як персонажі у художніх 

текстах намагаються приховати свої справжні почуття, і саме їхій емоційний 

стан передається через використання антонімів:  

As I leave Jack’s office, Sven glances up and raises his eyebrows, but I don’t 

say anything. I head back to the marketing department, trying as hard as I can to keep 

my face dispassionate and calm. But excitement is bubbling away in my stomach, and 

a huge smile keeps licking over my face. Oh my God. Oh my God. I'm going out to 

dinner with Jack Harper. I just … I can't believe – [459, с. 164], або 

Our teacher had even left the classroom in tears a few times whenever her eyes 

fell upon Jenny-May’s empty seat. I was secretly delighted, which I knew was wrong 

but it was the first week of peace I’d gotten at school for years. For once I didn’t feel 
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Jenny-May’s balls of paper hitting my head as she blew them through a straw, and 

whenever I answered a question in class I didn’t hear sniggers behind me. I knew that 

a really terrible and sad thing had happened but I just couldn’t feel sad [451, с. 422]. 

Зазначимо, що антоніми максимально наближені до контрастного 

вираження, бо протиставляються за протилежною ознакою, яка знаходиться на 

крайніх точках відповідної лексико-семантичної парадигми. Для прикладу: 

I didn’t understand what was going on, why it mattered so hugely that something 

of mine had gone missing, why something that seemed so positive could be turned into 

something so negative. The one thing I did understand was that those who had been 

here longer than me were fearful for me, and that was enough [451, с. 407]. 

Свідченням системності антонімії в загальній лексиці є співвідношення 

антонімів із синонімами. Багатство членів синонімічного гнізда відповідно 

зумовлює і багатство компонентів антонімічних пар, яке може пов’язуватися з 

мікросистемою синонімічного гнізда (див. cхему рис. 3.2.): 

 

 

С И Н О Н І М И 

laugh cry 

giggle wail 

chuckle weep 

 А  Н  Т  О  Н  І  М  И 

Рис. 3.2. Синонімічне гніздо 

 

Synonyms: chuckle, chortle, crow, exult, fall about, guffaw, giggle, snicker, 

snigger, snort, split one's sides, tee-hee, titter, yuk, roar/hoot/howl of laughter, horse 

laugh. informal be in stitches, be rolling in the aisles [450, с. 47, 125, 173]. 

Antonyms: bawl, beg, bellow, beseech, bewail, blubber, clamor, exclaim, 

howl, snivel, whimper, squall, mewl, bleat; lament, grieve, mourn, keen, weep, shed 

tears, sob, wail, cry one's eyes out. informal boo-hoo, blub, turn on the waterworks ; 

literary pule; Scottish greet; Brit. informal grizzle [450, с. 64, 338, 341]. 

Антонімія як протиставлення – поняття абсолютне, в той час як антоніми 

(її реалізація) завжди відносні і обумовлені їх емоційно-оцінною або 
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стилістичною рисою, лексичною валетністю і мовною ситуацією. Антонімія є 

засобом вираження семантичних відносин між словами, що виражають 

суперечливі та протилежні поняття. О. О. Реформатський визначає антоніми як 

слова, протилежні за значенням, які забезпечують передачу контрастів, 

здійснення прийомів антитези [219, с. 98]. Для прикладу: 

She began to be able to go into trance, an experience somewhat like a fainting-

fit, hot, cold, clammy, nauseous and distressing in its lack of control to someone as 

sharp and orderly as Mrs Papagay [455, с. 169]. 

‘It is a mixed-up thing’, began Samad nervously. ‘With juice like fruit but hard 

like a nut. Brown and old on the outside, white and fresh on the inside’ [463, с. 166]. 

Already in just a few days I’d experienced the sweltering heat, a thunderstorm, 

a spring breeze and a winter chill, inconsistent weather I presumed to be the 

explanation for the unusual array of plants, trees, flowers and crops that all managed 

to successfully live together in the same environment [451, с. 167]. 

У зазначених прикладах спостерігаємо передачу контрасту за допомогою 

парних антонімів: hot ↔ cold, outside ↔ inside, heat ↔ winter chill. Вони свідчать 

про те, що антоніми використані в англійськомовних художніх прозових 

текстах, є джерелом увиразнення мови. Для експлікації протилежності автори 

англійськомовних художніх прозових текстів уживають антитезу, конфлікт, 

суперечність, протиставляння, протистояння, опозицію, антипод та ін. 

Для того, аби з’ясувати у значенні антонімічність, лінгвально виражену 

протилежність, треба уточнити критерії антонімічності. Дослідники [135; 202; 

274] вважають, що слова різних частин мови також можуть протиставлятися й 

утворювати протилежні смисли. Трактування антонімії як семантичного зв’язку 

можливе для кожного випадку вживань крайніх членів граматичної групи слів. 

Такий підхід до антонімів можливий в окремих випадках градації якісних ознак, 

поступового переходу до полярних точок протилежності як cold – cool – 0 – 

warm – hot [114, c. 14]. 

Відтак, пари слів, які зіставляються, передбачають наявність протилежних 

сем, котрі є контрастними, а відповідні слова – антонімами. Тобто, антоніми – 
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слова, значення яких поєднанні зв’язками зіставлення діаметрально 

протилежних ознак тотожної якості як основи семантичної опозиції [105]. Якщо 

за спільних категорійної та інтегральної сем усі диференційні семи двох слів є 

діаметрально протилежними і рівновіддаленими від точки відліку, то такі слова 

є повними антонімами. У разі незбігу частини диференційних сем антоніми 

вважаємо частковими [201, с. 113–115]. 

З семантичної точки зору, антоніми характеризуються подібними 

однотипними значеннями, гранично протиставленими один до одного за однією 

істотною диференційною ознакою [198, с. 20]. Аналогічне розуміння лексичних 

антонімів зустрічаємо і в працях інших дослідників [418 і ін.]. З точки зору 

структури, антоніми поділяємо на кореневі та афіксальні. Кореневими 

антонімами називаємо ті, в яких протилежність укладена в значенні кореня і не 

виражена якимись морфологічними засобами, як: love (любов) ↔ hate 

(ненависть); to cry (плакати) ↔ to laugh (сміятися). 

Афіксальними антонімами є слова, антонімічність яких виражається через 

негативні афікси, наприклад: resolute (рішучий) ↔ irresolute (нерішучий), honest 

(чесний) ↔ dishonest (нечесний), useful (корисний) ↔ useless (некорисний). 

Дотримуючись наукової думки Л.А. Новікова, у межах семантичної 

класифікації виокремлюємо три основні типи антонімів [195, с. 20].  

 контрарні – антоніми, які виражають якісну протилежність і є крайніми 

членами у парадигму: poor (бідний) – rich (багатий). Вони передбачають включення 

у свій склад також „середнього” сегмента парадигми: young (молодий) > middle-

aged (середнього віку) < old (старий), де “middle-aged” виступає в якості проміжного 

елемента медіатора між двома антонімами. Сюди ж умовно відносимо позначення 

основних часових і просторових координат, які виявляють ступеневі опозиції: 

the day before yesterday – yesterday – today (позавчора – вчора – сьогодні), past – 

present – future (минуле – сьогодення – майбутнє) [439, с. 1746, 1917]. 

Розглянемо контрарні антоніми у ширшому контексті на прикладі 

досліджуваного дискурсу: 
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There was the black circling curve of railings to which was tied a repeating 

series of pale reproduction of the Darnley Portrait of Elizabeth Tudor, faded coral, 

gold, white, arrogance, watchfulness, announcing “People, Past and Present” [456, 

с. 9] – колірні контрастеми, кольоризми. 

But surely to tell these tall tales and others like them would be to speed the 

myth, the wicked lie, that the past is always tense and the future, perfect [463, с. 541] 

– часові контрастеми.  

 контрадикторні – антоніми, які позначають протилежність предметів, 

ознак, процесів, відносин, наявність одного з яких виключає існування іншого. 

Порівняно з першим типом між цими антонімами немає проміжного медіатора. 

Два протилежні члени доповнюють один одного: day (день) ↔ night (ніч), healthy 

(здоровий) ↔ ill (хворий), life (життя) ↔ death (смерть), як у ширшому контексті: 

But Archie Jones didn’t want to die in some pleasant, distant woodland, or on a 

cliff edge fringed with delicate heather. The way Archie saw it, country people should 

die in the country and city people should die in the city. Only proper. In death as he 

was in life and all that. It made sense that Archibald should die on this nasty urban 

street where he had ended up, living alone at the age of forty-seven, in a one-bedroom 

flat above a deserted chip shop [463, с. 11]  

 конверсивні (векторно-різноспрямовані) – антоніми, які виражають 

протилежну спрямованість дій, властивостей і ознак. Ця векторна 

протилежність антонімів заснована на логічно протилежних поняттях: to enter 

(входити) ↔ to exit (виходити), to buy (купувати) ↔ to sell (продавати), to ask 

(питати) ↔ to answer (відповідати). Наведімо приклади із художніх текстів: 

But dying’s no easy trick. And suicide can’t be put on a list of Things to Do in 

between cleaning the grill pan and levelling the sofa leg with a brick. It is the decision 

not to do, to un-do; a kiss blown at oblivion. No matter what anyone says, suicide 

takes guts. It’s for heroes and martyrs, truly vainglorious men. Archie was none of 

these [463, с. 11]. 
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Jack took Donal's police file out of his bag and placed it on the table before 

him, spreading out the pages one last time. This was his goodbye. This was the end, 

the final glance at all he had studied every day for the past year. The end of the 

search, the beginning of the rest of his life. He wanted to raise a glass to his brother 

one final time, one last drink together. He ran his eyes over the police reports, the 

long hours of dedicated police time, each page reminding him of the ups and downs, 

the hopes and disappointments of the previous year. It had been long and hard. He 

laid out the witness statements in a row, the reports from all of Donal's friends who 

had been with him that night [451, с. 400]. 

Описані типи антонімів подано на рис. 3.3.: 

 

 

Рис. 3.3. Класифікація основних типів антонімів 

 

Існує інша класифікація антонімів за Н. Вебстером з семантично 

полярним або протилежним значенням, яка відображає опозиційні пари 

контрастеми (рис. 3.4.), яка включає чотири семантичних класи антонімів:  

1) контрадикторні антоніми – антоніми з контрадикторим ставленням 

(alive - dead, present - absent);  

2) контрарні антоніми – градуальні антоніми, які виражають опозицію 

якості (hot - warm - cold);  

Антоніми 

Контрарні 

 

poor – well-off – rich 

young>middle-aged<old 

past – present – future 

Контрадикторні 

(cуперечливі) 

day – night 
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ups – downs 

 

hope - disappointment 

Конверсивні 
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різноспрямовані) 
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to buy – to sell 

to ask – to answer 

to finish – to start 
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3) несумісні антоніми – антоніми, умовно позначені як зворотній бік 

гіпонімії (зв’язки включення семантичної одиниці в клас слів із ширшим 

значенням, а не контрадикторні зв’язки між цими одиницями): (morning–not a 

day or night → „ранок” імпліцитно розуміємо „не день”, „не вечір”, „не ніч”); 

4) конверсивні антоніми, які позначають одну і ту ж дію з точки зору 

різних референтів (buy - sell, borrow - lend) [448, с. 26]. 

 

 

Рис. 3.4. Класифікація антонімів за Н. Вебстером 

 

Другий клас антонімів, за класифікацією Н. Вебстера, „контрарні антоніми” 

реалізують протилежність за принципом „ступінь, градуальність” (напр.: bad – 

normal – good). Саме таке поняття, на наш погляд, не здатне чітко позначити 

парадигматичні зв’язки контрасту. Тут оперуємо поняттями опозиція та відмінність.  

При екстраполюванні логічного поняття на „контрадикторні антоніми” і 

„несумісні антоніми”, охарактеризувати інші види антонімів за класифікацією 

Н. Вебстера є доволі складним [448, с. 26]. При аналізі контрастем маємо три 

способи семантичної опозиції (рис. 3.5.). 

Виокремленні зв’язки подані за такими ознаками: 

1) чисто антонімічні зв’язки (тобто антонімічні пари з протилежним 

значенням): long ↔ short / довгий ↔ короткий, broad ↔ narrow / широкий ↔ 

вузький, deep ↔ shallow / глибокий ↔ мілкий, friend ↔ enemy / друг ↔ ворог 

[437, www.]. 
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Рис. 3.5. Основні способи семантичної опозиції 

 

У свою чергу їх розподіляємо на: 

а) градуальні: fatty ↔ lean / жирний ↔ пісний; 

б) комплементарні: present ↔ absent / присутній ↔ відсутній; 

в) векторні: sunrise ↔ sunset / схід сонця ↔ захід сонця; 

г) координатні: north ↔ south / північ ↔ південь. 

Опозиційні компоненти цього способу виражають однаковий ступінь 

семантичності, яка розміщена на протилежних кінцях однієї антонімічної осі. 

2) наявність в самому слові енантіосемічних зв’язків (від гр. enantios – 

протилежний і sema – знак, поляpизацiя значень, pозвиток у словi значення 

пpотилежного пpямому), тобто розвиток в контрастемі протилежних значень, їх 

поляризація (pleasant smell ↔ unpleasant smell / запах приємний ↔ запах 

неприємний), to blow out fire, a candle / задути – погасити вогонь, свічку; to blow 

in a blast furnace / задути – пустити в дію домну [439, с.152]. 

3) асоціативне сприймання явищ, які поєднуються або з антонімією, або 

енантіосемією: drop ↔ sea / крапля ↔ море. 

Практично, за допомогою поняття контрастема як явно вираженої 

опозиції можна описати чотири класи антонімів. Допускаючи ідею чітких 
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контрадикторних антонімів, конверсивних антонімів, не заперечуємо поняття 

„ступінь, градуальність”, властивих досліджуваним контрастним одиницям. 

Отже, контрастема здатна охопити всі чотири класи антонімів, які на 

рівні парадигматики, так і синтагматики поєднуються з іншими стилістичними 

тропами, зокрема антитезою та оксюмороном. У сучасних художніх прозових 

текстах вони з’єднують дві протиборчі стихії: гармонію, чуттєвість і страх, 

хворобливу містичність, повну дезорієнтацію. У пориві екзистенційного 

розпачу сучасні англійськомовні письменники [455; 458; 459; 463; 464 та ін.] не 

випадково роблять тему роздвоєння особистості наскрізною лінією творчості. 

Синтаксична семантика текстової тканини начебто прагне поєднати 

непоєднуване, аби розрубати гордіїв вузол неіснуючого існування, що 

безпосередньо відбивається на віртуальному житті персонажів, для яких 

характерне парадоксальне поєднання процесів інтеграції та одночасної 

фрагментації. До слова, у рамках однієї сурядної конструкції автори при 

характеристиці персонажів з’єднують сурядні сегменти синонімічних і 

антонімічних словоформ, роблячи їх однорідними як у наведеному прикладі:  

He had been thinking, he said, about the peculiarly material nature of the 

Swedenborgian witness, and its relation to the spiritualist faith. He had been much 

struck, when he first read Swedenborg’s accounts of his journeys to Heaven and Hell, 

by the sage’s claims to have taught the angels in heaven many truths. But why should 

this not be so? A man who lived in two worlds at once would, by his very doubleness, 

learn and teach something that no single-world denizen could suspect. The angels did 

not know, until Swedenborg’s visit, what matter was, or that it was distinct from spirit 

[455, с. 277]. 

У цьому прикладі, з’єднуючи однорідні антонімічні і синонімічні 

словоформи, сполучник і призводить до неоднозначності розуміння семантики 

відносин між цими компонентами. В одних випадках вони зв’язуються 

відносинами з’єднання, а в інших – підсумовування. Так, антонімічні 

словоформи (material nature and the spiritualist faith; Heaven and Hell; learn and 

teach), зв’язуючись відносинами сполуки, в контексті твору виявляють себе у 
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формі антиномій, які сприймаються читачем як природний формат вияву 

внутрішніх протиріч. 

Іншими словами, головний суб’єкт художньої оповіді постійно відчуває 

себе в двох психологічних модусах, полярних за своєю когнітивною сутністю: 

хаосу і порядку, що є не що інше як вираження прагматичної настанови автора. 

Синонімічні словоформи також зв’язуються відносинами сполуки, що 

акцентують у цьому випадку статичність неконтрольованої сили емоцій 

персонажа, їхню статичну спонтанність, незалежність від волі і свідомості.  

There were a few claps. ‘I put forward that the person in question, whom I 

know to be a woman, show us the watch right now, right here tonight, so that we can 

see it with our own eyes and therefore allow the matter to be dropped and for our 

minds to be put at rest.’ There was a healthy applause to this suggestion. The 

representative looked uncomfortable; she turned to look at her colleagues. Some 

nodded, some shook their heads, others looked bored, some shrugged and left it up to 

her. 'I'm concerned only with the welfare of the person in question, Mr O'Mara,’ she 

addressed him [451, с. 395]. 

У цьому прикладі сполучник and виявляється і на початку кожної 

сурядної єдності, що вказує на функціонування цієї єдності як залежного 

синтаксичного цілого і свідчить про відносини підсумовування між 

компонентами. При цьому між компонентами, пов’язаними семантикою 

підсумовування, виникають відносини прихованого протиставлення: 

упорядкування хаосу (однорідні антоніми) контрастує з істиною розуму 

(однорідні синоніми). Внаслідок амбівалентна особистість персонажів допускає 

множинність джерела істинності, а художній образ матеріального світу 

сприймається як метафора світу духовного [374, с. 228–235]. 

Словом, в рамках аналізованого прикладу обидва різновиди семантики 

сурядного сполучника and (відносини з’єднання і підсумовування) включають 

зв’язні конструкції в розряд однорідних, але не на підставі однакової 

віднесеності до одного слова, а на підставі функційної ознаки. Основною 

умовою однорідності антонімів і синонімів в аналізованих контекстуалізованих 
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фрагментах прозових текстів при відносинах з’єднання і підсумовування є 

складання їхньої семантики з однією і тією ж семою опорного слова, художнє 

конструювання однакових ітеративних сем.  

Отже, відносини підсумовування та з’єднання створюють в тексті ефект 

турбулентності оповіді, який акцентував увагу читача на ключових словах 

опису. Завдяки виділенню сурядних єдностей антонімів і синонімів допомогою 

відносин сполучників, посиленню їхньої експресивності та інформативної 

значущості, аналізована конструкція бере участь в експресивному членуванні 

англійськомовного художнього тексту. 

 

3 .1 .3  Антитеза  як  мовленнєвий оператор протиставляння  та  

ї ї  структурно -семантичні  характеристики .  Семантико-синтаксична 

структура антитези і її стилістичні функції (від грец. antithesis – 

протиставляння) ґрунтується на різкому протиставлянні образів та понять [118, 

c. 28]. Ще античні вчені розглядали антитезу як надзвичайно ефективний 

ораторський прийом, який здійснює сильний вплив на слухача. Так, Аристотель 

вважав протиставляння основним стилістичним прийомом ораторської прози, у 

Феофраста антитеза охоплює процеси, де „одному явищу приписують 

властивості протилежні, або протилежним явищам – одні й ті ж властивості, або 

ж протилежним явищам – властивості протилежні” [268, с. 216–236]. Тобто, 

античні риторики, вважали фігури мовлення в естетичному плані, як зв’язок 

фігури та думки. Зокрема, у середньовіччі антитеза поєднувалась з дуалізмом 

ієрархічної свідомості, реалізуючись в опозиційних парах добро ↔ зло, світло 

↔ темрява, земне ↔ небесне [118, с. 428].  

Така подвійність сприйняття знаходить відображення у давньоанглійській 

лінгвістичній моделі парних ідіом, або binomials [174, с. 74], котрі утворюються 

за принципом комбінації антонімічних слів та понять на кшталт: (Adam and Eve, 

brothers and sisters, boys and girls, give and take, ins and outs).  

У сучасній теоретико-критичній літературі розглядають антитезу та 

оксюморон як різновид семантичної контрастеми, услід за Ю. М. Скребнєвим, 
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розуміємо як „синтагматично утворені засоби виразності” [236, с. 162]. На 

нинішньому етапі розвитку лінгвістики антитеза активно задіяна у художньому 

дискурсі, бо вона відповідає вимогам функційного статусу прози. Як лексико-

синтаксична модель, вона підсилює, стисло репрезентує повідомлення та 

виконує стилістичні функції, і є невід’ємною частиною змісту інформації. Для 

порівняння термін антитеза у термінологічному словнику П. С. Дудика 

описується як мовний зворот, вислів, в якому протиставляються думки, явища, 

риси характеру, поведінка особи з метою посилення враження від мовленого – 

сказаного чи написаного [108, c. 353].  

Заслуговує на увагу тлумачення антитези в енциклопедії “The New 

Encyclopedia Britannica”, як „стилістичної фігури, що будується на 

протиставлянні порівнювальних понять (предметів, явищ, ознак), які 

реалізуються на рівні словосполучення, речення, фрази” [446, с. 588]. Лексичну 

основу антитези складає антонімія, а синтаксичну – паралелізм конструкцій. 

Проте антитеза представлена у вигляді її основного лексичного матеріалу слів-

антонімів. Онтологія антонімії полягає у „вираженні функції протилежності, 

поляризації слів у тотожних поняттях” [84, c. 222] та використовується в 

експресивно-образотвірних, гумористичних, оціночних та інших цілях. 

Антитеза – характерний прийом абстрактного або інтелектуального 

стилю. Ш. Баллі, уточнюючи і поглиблюючи цю думку, вважає, що „антитеза в 

найширшому сенсі цього слова є не що інше, як продовження і розвиток 

властивої людському розуму тенденції до протиставлення понять, антитеза є 

переконливим прикладом того, що стильові прийоми відтворюють і 

естетизують природні тенденції мови” [25, с. 194]. У наукових працях [22; 33; 

70] класифікацію антитез здійснено за структурно-семантичним і композиційно-

стилістичним принципами. Дослідники визнають антитезу структурно-

семантичною засадою організації художнього прозового тексту, який 

ґрунтується на протиставлянні мовних елементів різних рівнів текстової 

організації.  
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Основними структурно-семантичними ознаками антитези як логіко-

стилістичного прийому за В. А. Мальцевим вважаємо такі: 

1) спрямованість на підсилення контрастеми, як у цьому контексті: 

Mr Burton turned up at the fancy-dress party that Friday night. He was dressed 

as a sock and I laughed so hard. He drove me home that nights and we sat in silence. 

After so many years of talking neither of us knew what to say. Outside, my house he 

leaned over and kissed my lips: hungrily; long and hard. It was like our hello to one 

another and a goodbye all at once [451, с. 74]. 

2) ритмічно організований повний або частковий паралелізм конструкцій: 

Mrs Papagay judged it might be better to end the seance with some perhaps 

uplifting written messages. It was always surprising how the living, in the presence of 

the dead, continued to be pre-occupied with their living concerns, great and trivial. 

No one but herself had been much shocked by Sophy’s state. No one had feared for 

her [455, с. 285]. 

3) поєднання антитези зі стилістичними засобами (анафорою, епіфорою, 

хіазмом, алітерацією, метафорою, парадоксом), що засвідчують такі приклади:  

All that could be heard was the sound of the camp-fire crackling and popping 

as sparks sprang out and spiralled their way up to the sky. Owls hooted and there was 

the distant snap of branches being stepped on by wanderers beyond. There was a 

deathly silence around the campfire. 'Is anyone going to answer the girl?' Helena 

looked around with an amused expression. Nobody spoke [451, с. 51]. 

4) вживання мовної та контекстуальної антонімії, де антитезне 

протиставляння втілено через мовні і оказіональні антоніми, антонімічні фрази 

[174, c. 83]. Для прикладу: 

‘What?’ I scrambled to my feet and towered over him. <…> ‘Your name isn't 

Bobby Stanley?’ ‘No, according to everybody else here, my name is Bobby Duke,’ he 

said defensively, accusingly, childishly ‘Bobby Duke!’ I rubbed my face in frustration. 

‘What?’ I repeated. ‘The guy from the cowboy movies? Why?’’Never mind the why.’ 

His face reddened. ‘I think the issue here is that you are the only one who knows my 

real name. How?’ [451, с. 305]. 
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‘When they were brought to me, in such perfect condition, <…>’ Harald 

Alabaster looked at the dead, shining creatures ‘Morpho Eugenia. Remarkable. 

A remarkable creation. How beautiful, how delicately designed, how wonderful that 

something so fragile should have come here, through such dangers, from the other 

end of the earth. And very rare. I have never seen one. I have never heard tell of 

anyone who has seen one. Morpho Eugenia. Well’ [455, с. 19]. 

У сучасній лінгвістиці антитезу трактують як позначення будь-якої 

змістовно-значущої контрастеми, хоча вона завжди демонструється відкрито 

(часто через слова-антоніми), тоді як контраст може бути і неявним, зумисне 

прихованим [118, c. 428]. Зі свого боку, І. Р. Гальперін вважає антитезу 

виключно лінгвістичним прийомом, що має як стилістичну, так і логічну 

основу. Він розмежовує поняття контрасту та антитези і визнає, що структурно 

та семантично вони є споріднені [84, c. 223].  

Антитеза систематизує взаємовідносини між ідеями у висловленні (“То 

err is human. То forgive, divine”→ (О. Поп) [444, с. 252]. Вважається, що фігури 

не тільки підсилюють дієвість, експресивність мовлення, але виражають, перш 

за все, змістові відношення між мовленнєвими одиницями [238, c. 114] – у цьому 

випадку – між референтами, що мають контрастні ознаки [174, c. 188]. Відтак, 

спрямованість антитези на створення контрастеми (як у мікро-, так і у макро-

контексті) можна вважати онтологічною за своєю суттю. Наведімо ще приклади: 

Sometimes, people can go missing right before our very eyes. Sometimes, 

people discover you, even though they’ve been looking at you the entire time. 

Sometimes, we lose sight of ourselves when we’re not paying enough attention [451, 

с. 483]. 

Досліджуваний емпіричний матеріал засвідчує, що антитеза ритмічно 

організована у паралельну конструкцію. Як відзначає Н. М. Разінкіна, 

паралелізм як конструктивний елемент виявляється у фактурі художнього 

прозового тексту у різних формах, незважаючи на той факт, що синтаксис 

художньої прози має низький ступінь регулярності та регламентованості [217, 

с. 152]. Зазначимо, що для художнього прозового тексту характерним є високий 
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ступінь суб’єктивної емоційної оцінності (власних авторських суджень і 

оцінок), де поєднання паралелізму (повного або часткового) із антитезою сприяє 

високій експресивності висловлення та слугує засобом актуалізації авторської 

суб’єктивної модальності. 

 

Таблиця 3.2 

Кількісні характеристики вживання антитези 

Фігура контрасту, зафіксована  

в аналізованих прозових текстах  

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

АНТИТЕЗА / ANTITHESIS 345 / 1500 23% / 100% 

 

Отже, у межах макроконтексту антитеза, як засіб аргументації, сприяє 

реалізації контрасту прозового тексту, як це подибуємо у тексті роману Сісілії 

Агерн  „Місце, яке називається „Тут”” (Ahern Cecelia “A Place Called Here”, 2006), 

котрий від початку побудований на суперечностях та контрастах. Для прикладу: 

On the counter, the creamy head of the Guinness began to separate from the 

dark body. It was still foggy but was becoming clearer. <…> Jack sat up straight, 

focused his mind, didn’t lose his head. Thoughts began to rise to the top and he felt 

close to something [451, с. 404]. 

Антитеза може розглядатися не тільки як структурно-семантичний, але й 

як композиційно-стилістичний принцип організації художнього прозового тексту. 

Л.В. Вертаєва вважає, що основними типами мовленнєвих протиставлянь у 

прозовому тексті виступають опозиції граматичних, лексичних і композиційних 

елементів, які відповідають основним рівням текстової організації, „характер 

семантизації різних мовних протиставлянь залежить від способу формування 

опозиції та її зв’язків з контекстом” [70, с. 170]. У цьому плані різні типи 

протиставлянь володіють більшим чи меншим ступенем самостійності у процесі 

утворення значущих смислів. Граматичні протиставляння стають релевантними 

у текстовому лексичному контексті, від якого вони отримують додаткову 
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конкретну семантику. Адже, як зазначає дослідниця, „лексичні одиниці 

володіють потужним семантичним потенціалом і вирізняються вищим ступенем 

незалежності щодо утворення значущих смислів, які є результатом осмислення 

семантичного наповнення” [70]. Слушною є також думка Л. Н. Васильєвої про 

те, що суть словесного твору відчувається також у взаємодії різнотипних 

протиставлень, оскільки „виявляються імплікації, виникають нові коннотативні 

і смислові значення, виразніше відчувається контекст, чіткіше виступає 

авторська позиція” [69, с. 170–171]. Особливо це виявляється у співвідношенні 

антитези як різновиду контрасту. 

У мовознавстві віддавна триває дискусія щодо кореляції контрасту і 

антитези [22; 87; 180; 213; 237]. Антитеза є різновидом контрасту, мовним 

джерелом виступає її основний лексичний матеріал: слова-антоніми. Антитеза є 

стилістичним прийомом, в якому різке протиставлення понять та образів 

утворює контраст. Контраст та антитеза як структурно-семантичні компоненти 

реалізуються у складі диктеми, яка представляє один з сегментних рівнів мови в 

існуючій мовній ієрархії. Відзначаючи семантичну близькість антитези і 

контрасту, одні дослідники намагаються відмежувати їх за кількісною ознакою 

[22], інші за структурною організацією [237].  

Л. О. Матвієвська співвідносить антитезу і контраст як прийом і 

композиційний принцип розгортання мови, де, як вважає дослідниця, антитеза 

входить у контраст як частина в загальне [180]. Цілком погоджуємося з думкою 

Л. Т. Бабаханової про те, що антитеза і контраст перебувають у родо-видових, 

тобто гіперо-гіпонімічних зв’язках, де термін „антитеза” застосовують для 

позначення стилістичного прийому, а термін „контраст” є ширшим поняттям, 

що входить у сфери літературознавства, логіки, філософії [22]. 

Контраст і антитеза реалізуються у складі диктем, відтак для подальшого 

аналізу необхідно підкреслити їх значущість як основної одиниці художнього 

тексту, з’ясувати основні підходи до класифікації контрасту на частиномовному 

рівні. Потенційно, опозиції в антитезі можуть бути виражені практично будь-

якою частиною мови: „іменником (war and peace (війна і мир), truth and wrong 
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(правда і кривда), прикметником (good and naughty (чемний та нечемний), 

дієсловом (to love ↔ to hate (любити ↔ ненавидіти), прислівником (late ↔ early 

(пізно ↔ рано), числівником (the first ↔ the last (перший та останній), 

прийменником (under ↔ above (під ↔ над)” [22]. Наявність різних частин мови 

в утворенні антитези проілюстровано на схемі (див. рис. 3.6). Зазначимо, схема є 

доволі конвенційною і включає лише ключові поняття на позначення опозицій. 

 

 

Рис. 3.6. Вираження антитези за лексико-граматичними розрядами 

 

З огляду на наведений емпіричний матеріал цього дослідження антитеза – 

протиставляння контекстуальних і системних антонімів, що належать до 

конкретної мови. Окрім цього, антитеза реалізується на різних рівнях 

англійськомовного художнього прозового тексту тексту, більшість з яких 

відрізняється структурністю та у багатьох випадках досягається за рахунок 

симетричності протиставлення. 
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Таблиця 3.3 

Кількісні характеристики вживання антитези 

за лексико-граматичними розрядами 

Частина мови 
КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ІМЕННИК 337 / 1354 25% / 100% 

ДІЄСЛОВО 358 / 1354 26% / 100% 

ПРИКМЕТНИК 594 / 1354 44% / 100% 

ПРИСЛІВНИК 65 / 1354 5% / 100% 

 

Семантичні особливості контрастеми пов’язані з розумовою процедурою 

вибору з багатства варіантів, які асоціюються з виокремленним компонентом і 

відомих співрозмовникам [296, c. 47]. З точки зору значення контраст це 

складна семантична категорія, яка має польову природу, тобто у неї є свій 

центр, або семантична домінанта, і свого роду периферія. Словом, антитеза є 

окремим випадком контрасту, його основним засобом вираження, в якому різке 

протиставлення понять і образів утворює контрастему. Це фігура мови, яка 

заснована на порівнянні двох протилежних явищ або ознак, властивих, як 

правило, різним денотатам.  

У проаналізованих нами прикладах англійськомовних художніх прозових 

текстів антитеза зрідка вживається самостійно, зазвичай, вона поєднується з 

іншими стилістичними тропами, фігурами та прийомами, для прикладу 

оксюмороном.  

 

3 .1 .4  Оксюморон  як  стилістична  фігура  вияву категорі ї  

протиставляння .  Оксюморон (від грец. oxymoron – дотепно-дурне), 

традиційно тлумачать, як „з’єднання двох антонімічних понять (двох слів, що 

суперечать один одному за змістом)” [418, с. 286]. Доволі розгорнуте 

визначення оксюморона подається Л. О. Матвієвською: „оксюморон є одна з 
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антонімічних стилістичних фігур, різновид антонімічної фігури протиріччя. Він 

має специфічний зміст, де значення предмета зображене через його 

протилежність” [180, с. 67–68]. На думку Ю. М. Скребньова, оксюморон 

утворюється шляхом спільної вживаності значень у тексті, які є об’єктивно 

контрастними, або трактуються учасниками комунікативного акту як 

протилежні [236, с. 175]. Інші дослідники вважають, що синтаксична структура 

оксюморона не обмежується атрибутивним зв’язком, а має структурні 

параметри. Наявні сім структур оксюморона, які проілюструємо 

контекстуалізованими прикладами із досліджуваного текстового масиву 

англійськомовного художнього дискурсу:  

1) складне слово, e.g. monopoly, bitter sweet; 

Mrs Papagay herself liked to think of this naming as a gage of perpetuity, a 

Life-in-Death for the dead lover, an assertion of the wondrous community of the Spirit 

World, for believers’ [455, с. 175]. 

2) прикметник +іменник: They were so supportive, they loved me so and each 

time the house was about to be upside down for yet another gruelling search they 

never gave in without a pleasant fight [451, с. 13]. 

3) іменник + дієслово: “The silence whistles” 

4) герундійна конструкція: “I am busy doing nothing.” 

Our main reason for excitement was due to him disrupting our religion lesson 

to whisper loudly into Ms Sullivan’s ear. Loud whispering in the classroom by 

teachers always meant something important was happening [451, с. 419]. 

5) прикметник + прикметник: This decaying handsome face peers at me. 

He touched its cheek. Icy. The body of this death [455, с. 272]. 

6) прислівник + прикметник:’Maybe they are all perfectly content in their 

stations’ observed Matty Crompton. Her tone was neutral, so extraordinarily neutral 

that it would have been impossible to detect whether she spoke with irony or with 

conventional complacency, even if William had been giving her his complete 

attention, which he was not [455, с. 38]. 
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7) конструкція з префіксом in-: incredibly real, incredibly common, 

incredibly dull. ‘What if somebody who was incredibly unhappy with his life packed 

his bags to be alone for a while, but then went missing? Nobody would look for him 

because he previously expressed a dislike of his life. And haven’t we all done that at 

some point?’ [451, с. 101]. 

 

Таблиця 3.4. 

Кількісні характеристики вживання оксюморона 

Фігура контрасту, зафіксована в 

аналізованих прозових текстах  

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ОКСЮМОРОН / OXYMORON 225/ 1500 15% / 100% 

 

За нашими спостереженнями компоненти оксюморона перебувають у: 

1) атрибутивних синтаксичних зв’язках: 

а) прикметник + іменник: e.g. sweet sorrow (солодкий смуток), plain beauty 

(негарна краса); ‘It is hard’, he said to William, ‘not to agree with the Duke of Argyll 

that the plain beauty of these creatures is in itself the evidence of the work of a 

Creator, a Creator who also made our human sensibility to beauty, to design, to 

delicate variation and brilliant colour’ [455, с. 19]. 

‘Let me finish,’ he raised his voice and an angry silence fell between us. After a 

while he spoke again [451, с. 481]. 

б) прислівник + прикметник: e.g. horribly beautiful (страшенно гарний), 

pleasantly ugly (приємно жахливий, потворний) 

She had just buried the fifth little Amy Hearnshaw in seven years - they had had 

brief lives ranging from three weeks to eleven months, and were survived by little 

Jacob, a sickly pretty boy of three years [455, с. 167]. 

2) в обставинних відносинах: 

The street damaged by improvements (вулиця, пошкоджена покращеннями). 
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Outside the car the engine roared, the metal rattled, the wheels bounced and 

fell over every pothole and bump in the surface. His mind was noisy in the silent car, 

his car clattered in the quiet countryside. It was five fifteen on a sunny Sunday 

morning in July and he needed to stop for air, for his lungs and for the front deflated 

wheel [451, с. 33]. 

Отож, оксюморон органічно входить у структуру контрасту, підкреслює 

суперечливу природу об’єкта, емфатично характеризує його як єдність 

протилежностей і виражає оцінку автора до описуваних явищ. Наявність 

оксюморона в контексті завжди є ефективною, і в цьому плані його можна 

вважати одним із засобів вираження контрасту. Основна функція оксюморона 

полягає у вираженні особистого ставлення автора / наратора до описуваних 

подій, як от:  

‘I give birth to death’ said Mrs Hearnshaw, speaking the thought she walked 

about with, constantly. She could have added, ‘I am an object of horror to myself’ but 

forbore. The mental image of the mottled limbs, after convulsion, of the rough, musty 

clay bed, was always with her [455, с. 180]. 

‘As good as,’ he laughed. ‘You know, you remind me of someone, Jack, 

someone I know very well.’ He smiled lightly, sadly, and then returned to his former 

self. ‘So what are you going to do?’ He checked his watch.’Bearing in mind we only 

have a few minutes left to tell me’ [451, с. 271]. 

Серед дослідників побутує думка, що оксюморон – це з’єднання слів, які 

виражають несумісні з точки зору логіки поняття, і такі протилежні поняття 

співвідносяться з одним предметом або явищем, тобто з одним і тим самим 

денотатом. Саме цим оксюморон відрізняється від антитези, оскільки для неї не 

є характерне злиття протилежних понять в одне ціле [24, c. 12]. Поділяємо цю 

точку зору і вважаємо, що характерна риса, притаманна оксюморону – це 

розв’язка конфлікту, який склався за рахунок появи нового складного поняття 

або уявлення. 

Альтернативне розуміння оксюморона пропонує С.М. Мезенін та стверджує, 

що в основі оксюморона лежить парадокс, алогізм, який є „мовно-стилістичним 
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засобом оригінальності”, а не просто контрастом, як традиційно прийнято 

вважати [181, с. 95]. О. С. Кожевнікова у своїх дослідженнях, присвячених 

співвідношенню „контрасту” і „протиріччя”, акцентує увагу на відмінності цих 

понять, визнаючи суперечність як порушення логічного закону. До цих протиріч 

дослідниця включає окрім оксюморона парадокс, паралепсис, антіфразис, 

алогізм протиріччя [138, с. 204–206]. 

Таким чином, оксюморон відносимо до основних стилістичних тропів, що 

виражають контраст, в якому співвідносяться протилежні поняття. Окрім 

оксюморона суттєвою складовою антитези є повтор та його різновиди, які 

потребують окремого розгляду у цій роботі. 

 

3 .1 .5  Повтор  та  його  різновиди  в експлікаці ї  контрастеми в 

англійськомовному художньому прозовому тексті .  Вчені наголошу-

ють, що антитеза часто поєднується з повтором, де „лексичні одиниці служать 

тлом, на якому виокремлюються інші одиниці висловлення” [61; 84; 236]. 

Зазначимо, що повтор ніколи не буває механічним, а свідомо використовується 

автором як засіб вираження збудженого стану та передачі монотонності і 

одноманітності дій. Для прикладу: 

 I’m in love. I, Emma Corrigan, am in love. For the first time ever in my 

entire life, I’m totally, one hundred per cent in love! I spent all night with Jack at the 

Panther mansion. I woke up in his arms [459, с. 241].  

 I stare at my notepad, where I've doodled a huge spiral over a telephone 

number I was supposed to be keeping. 'Anyway, he and your mum are going to be 

watching it,' says Lissy. 'And your grandpa.' Great. Just great. The entire world is 

watching Jack on television. The entire world except me When I've put the phone 

down, I go and get myself a coffee from the new machine, which actually does make a 

very nice cafe au lait [459, с. 253]. 

 Jack meets her gaze square-on. ‘I know this girl.’ ‘You know her?’ The 

woman raises her eyebrows. ‘I know who this girl is,’ says Jack. ‘I know what her 
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tastes are; what colours she likes. I know what she eats, I know what she drinks. I 

know what she wants out of life. She's size twelve but she'd like to be size ten.’ he 

spreads his arms as though searching for inspiration. ‘She eats Cheerios for breakfast 

and dips Flakes in her cappuccinos.’ I look in surprise at my hand, holding a Flake. I 

was about to dip it into my coffee. And … I had Cheerios this morning. [459, с. 258]. 

 They were so supportive, they loved me so and each time the house was 

about to be upside down for yet another gruelling search they never gave in without a 

pleasant fight. Milk and cookies at the kitchen table, the radio on in the background 

and the washing machine going, all to break the uncomfortable silence that would 

inevitably ensue. Mum would give me that smile, that smile that didn’t reach her eyes, 

the smile that made her back teeth clench and grind when she thought I wasn’t 

looking [451, с. 13]. 

У наведених прикладах підтверджується використання повтору для показу 

екзальтовано збудливого й емоційного стану Емми (в першому прикладі – I’m 

in love та другому – Great. Just great. The entire world), для передачі 

монотонності (в третьому прикладі – I know) та використання повтору з 

градацією (в четвертому прикладі – that smile ↔ clench and grind). 

 

Таблиця 3.5 

Кількісні характеристики вживання повтору 

Фігура контрасту, зафіксована 

в аналізованих прозових текстах  

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА  % 

ПОВТОР / REPETITION 255/ 1500 17% / 100% 

 

Фактично, повтор як контрастно-стилістичий засіб вираження створює 

нові засоби і фігури, оскільки охоплює мовні одиниці всіх рівнів – звуки, 

морфеми, форми слова, словосполучення, речення. Завдяки своїй 

універсальності, повтор володіє достатньою експресивністю і емоційністю, 

використовуючись для відтворення оцінки зображуваних автором явищ 
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дійсності, адже він одночасно сприяє посиленню виразності і образотворчості 

мови, впливаючи на емоційно-вольову сферу людини. Про це свідчать наступні 

фрагменти із англійськомовного художнього прозового дискурсу: 

That morning I encountered someone I had been searching for twelve years. 

Helena had urged me onwards, snapping shut my gaping gob and clicking fingers 

before my goggling eyes. I was overwhelmed by her presence and I was never 

overwhelmed. I was dumbfounded, and I was never dumbfounded. I suddenly felt 

lonely, and I was never lonely. But lately I was a lot of things I never was. After so 

many years of looking, it was near impossible to remain as serene as Helena when the 

faces I saw in my dreams passed me in waking hours [451, с. 168], або ще один 

контекст: 

But I left college with absolutely no clue. My first job was in estate agency, and 

I only went into it because I’ve always quite liked looking round houses, plus I met 

this woman with amazing red lacquered nails at a career fair who told me she made 

so much money, she’d be able to retire when she was forty. But the minute I started, I 

hated it. I hated all the other trainee estate agents. I hated saying things like ‘a lovely 

aspect’. And I hated the way if someone said they could afford £300,000 we were 

supposed to give them details of houses costing at least £400,000, and then kind of 

look down our noses ‘You only have £300,000? God, you complete loser’ [459, с. 18]. 

Завдяки повтору І was overwhelmed ↔ I was never overwhelmed; I was dumb 

founded ↔ I was never dumbfounded; I felt lonely ↔ I was never lonely; liked ↔ 

hated передається оцінка зображених автором подій, де повтор пов’язаний з 

глибинним змістом тексту і визначається прагматичним сприйняттям автора. 

Додамо, що різновиди повтору (анафора, катафора, хіазм), паралельні 

конструкції відіграють важливу роль в реалізації контрастних одиниць.  

О. О. Селіванова у термінологічній енциклопедії „Сучасна лінгвістика” 

(2006) визначає анафору (від гр. аnaphora - винесення вгору) – 1) як вияв мовної 

економії, семантико-синтаксичне й мисленнєве встановлення кореляції 

займенника з його вербальним відповідником із попереднього або наступного 
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контексту чи невербальним (глибинним) антецедентом – фрагментом змісту, 

фонових знань, який замінюється займенником.  

Анафора – семантико-синтаксичне явище встановлення лексичної або 

референційної тотожності займенника з його вербальним відповідником, який 

знаходиться у попередньому контексті, на противагу катафорі, що потребує 

співвідношення з вербальним антецедентом, який перебуває у такому контексті 

[428, с. 29]. Проілюструємо приклад із тексту досліджених художніх творів: 

‘You know very well how to waltz,’ said Enid Alabaster. ‘Not so well as your 

brother, I see’ said William. Edgar Alabaster was dancing with his sister, Eugenia. 

He was a big, muscular man, his blond hair crimping in windswept, regular waves 

over his long head, his back stiff and straight. But his large feet moved quickly and 

intricately, tracing elegant skipping patterns beside Eugenia's pearly-grey slippers. 

They were not speaking to each other [455, с. 5]. 

Катафора – різновид анафори у широкому розумінні терміна; семантико-

синтаксичне явище встановлення лексичної або референційної тотожності 

займенника з його вербальним відповідником, який знаходиться у наступному 

контексті, на противагу анафорі, що потребує кореляції з вербальним 

антецедентом, який є у попередньому контексті [428, c. 200]. Наприклад: 

After that, his trail was lost. It was almost like his feet had left the earth and 

he'd floated up towards the sky. Jack prepared himself for the fact that in a way, 

maybe he had. His death was a concept he knew he could eventually accept if only 

there was a shred of evidence to support it. It was the not-knowing that tortured him; 

the worry and fear that kept him awake every night and the inconclusive search of the 

Gardai that fuelled his continuous quest. He had combined his trip to the dentist in 

Tralee with a visit to one of Donal's friends who had been with him the night he went 

missing [451, с. 30]. 

Зазначимо, що анафора та хіазм пов’язані з аранжувальними засобами, які 

не створюють образів, а підвищують виразність мови і посилюють її 

емоційність за допомогою особливих синтаксичних конструкцій. Антитеза 
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часто використовує форму зворотного паралелізму – хіазм – для вираження 

протиставлення думок. 

За нашими спостереженнями, антитеза часто поєднується з риторичним 

запитанням, яке в більшості випадків будується на паралелізмі (від гр. parallelos – 

той, що йде поряд). Це стилістична фігура мовлення, використовується для 

вираження та передачі монотонності і одноманітності дій синтаксичних 

конструкцій та передає художньо-емоційне навантаження.  

В арсеналі контрастних засобів вираження з метою певного емоційно-

художнього впливу на читача, використовуються також заперечення, градація, 

ретардація, риторичне запитання. Проілютруємо це прикладовою базою: 

This has to be the grimmest pub I’ve ever seen in my life. Threadbare carpet, no 

music, and with no signs of life except a single man with a paunch. I cannot have a 

date with Jack in here. I just can’t [459, с. 206]. – заперечення; 

At first he looked shocked. Then, as the realisation hit him, he began to smile, 

the smile grew into a grin, the grin worked its way into laughter, laughter became the 

addictively funny sound I knew so well, and then I was laughing too [451, с. 310]. – 

градація; 

I wasn't afraid to upturn every stone that lay in my path or hurl them and my 

questions around atmospheres with the fragility of glasshouses. When people go 

missing it's usually led me towards the group with a hop, skip and a jump. ‘My name 

is Bernard,’ he beamed like the Cheshire cat, ‘and heartiest welcome to the Irish 

contingency’ [451, с. 50]. – градація; 

‘Yes. I am. I’m feeling hurt. And angry. And embarrassed.’ 

And I’m confused, I add silently. I’m so confused and shocked and bewildered I 

feel as though I can barely keep my balance on this bench [459, с. 268]. – градація; 

The aristocrats of Sakiel-Norn were called the Snilfards. They were skilled 

metalworkers and inventors of ingenious mechanical devices, the secrets of which 

they carefully guarded. By this period they had invented the clock, the crossbow, and 
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the hand pump, though they had not yet got so far as the internal combustion engine 

and still used animals for transport [452, с. 20] – ретардація; 

But he’s pulling off in this leisurely way, as though we’ve got all day … he’s 

chuntering down the street … now he’s giving way to another driver! What is he 

doing? OK. Calm down, Emma. Here's the street. We're finally here. 'So this is it!' 

I say, trying to sound relaxed as we get out of the taxi. ‘Sorry it took a while.’’No 

problem,’ says Jack. ‘This place looks great’ [459, с. 204] – риторичне запитання; 

His mouth dropped open a little. ‘Well, it's a reasonable assumption, I suppose, 

lightly, and a silence fell between us.’So,’ became businesslike,’what's on your mind 

this week?’ ‘I got accepted into the Gardai today’ His eyes widened. Happiness? 

Sadness? ‘Wow, Sandy, congratulations. You did it!’ He came over,gave me a hug. We 

held on a second longer; than we should have [451, с. 72] – риторичне запитання. 

Отож, доходимо висновку, що проаналізовані стилістичні засоби, які 

використовуються для вираження контрасту, роблять мову наратора 

експресивнішою, яскравішою, допомагають передати персонажі, події, факти 

художнього твору так, щоб справити на читача – слухача якомога сильніше 

враження. Опрацьований матеріал засвідчив, що контрастні засоби вираження 

також активно реалізуються на структурно-семантичних рівнях. 

 

3.2 Структурно-семантичні типи контрастеми в англійськомовному 

художньому прозовому дискурсі.  

 

В естетиці XX століття неодноразово підкреслювалася роль естетичної 

опозиції як важливої закономірності художніх структур [30; 317], зумовленої 

самою структурою художнього об’єкта, системою його зображально-

виражальних засобів. Зазвичай опозиції в художньому прозовому тексті 

реалізуються на основі принципу контрасту [5; 153; 204].  

Досі потребують уваги структурні аспекти логічного й суперечливого 

уявлення у мові та мовленні, що формують контраст. Бо контрастема в 

художньому прозовому тексті виявляється на усіх текстових рівнях 
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(фонетичному, морфологічному, лексичному, синтаксичному) як один з видів 

семантико-стилістичної організації тексту. Рівнями структурного аналізу 

контрастеми можуть бути рівень слова, рівень словосполучення, рівень речення, 

рівень надфразової єдності. Розгляд контекстів контрастем на матеріалі 

дослідження проводився на зазначених рівнях залежно від засобів її 

репрезентації.  

За наявної структурної типологізації контрастеми на різних рівнях 

прозового тексту, синтаксична контрастема знаходить свою реалізацію у 

найтиповіших структурних моделях: просте речення, просте поширене речення, 

безсполучникове речення, складносурядне і складносурядне речення зі 

з’єднувальними, розділовими і протиставними сполучниками, а також у 

реченнях з альтернативним і спонукальним зв’язком. Для прикладу: 

Harald Alabaster was tall, gaunt, and slightly stooping. He had a bony, ivory 

version of the family face, the blue eyes a little watery, the lips buried in the fronds of 

a patriarchal beard. The beard, and his abundant hair, were largely white, but the 

original blond lingered here and there, giving the white a stained, brassy look, a 

paradoxical tarnish. He wore a clerical collar and a black loose jacket over baggy 

trousers. Over this he wore a kind of monkish gown, black and woollen, with long 

sleeves and a sort of cowl. This could have had a practical purpose – the far reaches 

of the hall were bitterly cold, even with fires lit in all the fireplaces, which they mostly 

were not [455, с. 15]. Завдяки сурядним (and) та протиставним (but) сполучникам 

виявляємо синтаксичну контрастему у наведеному прикладі. 

В якості зв’язних елементів виступають два і більше членів речення. 

У складносурядному реченні протиставлення виражається за допомогою 

сполучника “and”, який виступає у функції об’єднання, проте в контрастних 

висловленнях набуває функції роз’єднання:  

A small orchestra, two fiddles, a flute, a bassoon and a cello scraped and 

shrilled and boomed in the minstrels’ gallery. William Adamson felt constricted, but 

composed, inside a dress suit borrowed from Lionel Alabaster [455, с. 3] 
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Синтаксичний зв’язок в контрастемi за наявності сполучника “but” 

стилістично послаблює ефект зіставлення, бо протиставне значення цього 

сполучника саме по собі готує читача до контрастного висловлення, як от:  

That was the thing with my parents: they would never let me see their 

weaknesses but yet they would forget to get rid of the proof of them. I didn’t see 

Mum’s tears but I saw the tissue. I didn’t hear Dad’s anger at having failed to help 

me but I saw it in his eyes [451, с. 57]. 

She had spirit enough, she thought, to deal with the Hallams, if only by unmaking 

them now and then in her mind, as though they had not been. <…> She could make 

people laugh, and talked with spirits. But she had not spirit enough, she thought in the 

dark hours, to bear certain wounds, certain unmentionable pains, inflicted by Alfred’s 

masterpiece and Arthur’s monument, In Memoriam [455, с. 232]. 

На наше переконання, контрастні номінативні одиниці відіграють 

ключову роль у створенні головної семантичної опозиції художнього прозового 

тексту і реалізується через антоніми або, ширше, „контрастоздатні одиниці”, 

„контрастні асоціати” [9, с. 12–16].  

Формуючи ситуацію контрасту на рівні ментальних процесів у свідомості 

говоримо про розподіл світу на протилежні полюси, а потім і на рівні мовного 

оформлення висловлення лексичними засобами і синтаксичними моделями. 

Це означає, що контрастема, як оператор контрасту в англійськомовному 

прозовому тексті і як явище в мові спирається на об’єктивний світ речей, слугує 

підставою виникнення найменувань, асоціацій та переносів. Таким чином, на 

рівні синтаксису контраст можливий у текстових структурах націлений на 

репрезентацію логічного й обгрунтованого шляхом експліцитного / 

імпліцитного порівняння з протилежною думкою. Як наслідок, контраст є 

прикладом діяльності орієнтованої на інтуїтивно-образне, і логіко-вербальне 

висвітлення подій, і відноситься до структур, в яких реалізується семантика 

експресивності та оцінності, що укупі визначають багатий комунікативно-

прагматичний потенціал тексту. При цьому синтаксичні особливості побудови 

структури відіграють не меншу роль у творенні семантики контрасту.  
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Таким чином, відштовхуючись від асиметричної природи мовного знака 

[57, с. 3], потім слова, ми можемо цілком обґрунтовано говорити про 

асиметричну природу контрасту, розуміючи під асиметрією категорію, 

пов’язану з відносинами відмінностей і протилежностей всередині єдності [261, 

с. 28]. Асиметризм контрасту виявляється на всіх рівнях організації тексту – 

культурно-історичному, біографічному, змістовному, мовному – від графічного 

та звукового до синтаксичного, а наявність у творі тропів і фігур, а також їхня 

кореляція, характеризують особливості ідіостилю письменника. 

Яскравим взірцем контрасту на синтаксичному рівні виступає стилістична 

фігура – хіазм. Хіазм (від гр. chiasmos – перехрещування у формі грецької 

літери „хі”) – стилістична структурно-синтаксична фігура мовлення, що 

ґрунтується на перехрещенні, семантичній трансформації синтаксичних структур 

двох суміжних відрізків тексту [428, с. 654]. Для прикладу: 

There are the usual philosophical questions: why do bad things happen to good 

people? Within every bad thing I see good, and likewise, within every good thing I see 

bad, however impossible it is to understand it or see it at the time [451, с. 359]. 

Наступний приклад засвідчує незвичне вживання хіазму та оксюморону: 

The crowd seemed to have overflowed from the steps of the national gallery, 

variously uniformed, uniformed various [457, с. 35]. 

Отож, на синтаксичному рівні контрастема, за нашими спостереженнями, 

забезпечується формами транспозиції, або переосмисленням, під якими 

розуміємо випадки вживання синтаксичних структур у невластивих їм 

денотативних значеннях з додатковими конотаціями, експресією, смисловим 

наповненням. Додамо, що реалізації контрастеми на синтаксичному рівні 

сприяють: інверсія, паралельні конструкції, повтори з антонімічним 

підсиленням, полісиндетон, заперечення, асиндетон, парцеляція прикладову 

базу яких можна подибати у різних пунктах і підпунктах цієї праці. 
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3 .2 .1  Морфологічний рівень реалізаці ї  контрастеми в  

англійськомовному художньому прозовому дискурсі .  

Фактологічний матеріал засвідчує, що семна структура контрастеми може 

активно реалізуватися на морфологічному рівні у межах одного знака. Так, 

використання заперечних афіксів un-, dis-, in- (il-, im-, ir-), ab- та суфікса -less 

втілюють у контрастемі інваріантну ідею заперечення: “unearthly, irrelevant, 

immediate, immoral, abnormal, inglorious, unnecessary, unknowing, rayless, 

pathless, moonless, useless, stingless, endless, seasonless, herbless, treeless, manless, 

lifeless, sailorless”. Наведімо приклади із досліджуваного художнього дискурсу: 

All of my life people had told me that my questions were irrelevant, that my 

over-interest in cases of missing persons unnecessary, but right there in the woods 

every stupid, embarrassing, irrelevant and unnecessary question I had ever asked 

about Helena Dickens meant the world to her. I knew there had been a reason for my 

endless searches, my infinite interrogations of myself and of others. And the greatest 

thing of all was that there wasn’t just one reason for it all; sitting next to me by the 

campfire there were four others [451, с. 88], або: 

Other things also, it expressed, the desire for the presence of the dead, the hand 

to clasp, the bright eye, the voice, the thoughts spoken and unspoken. It made an 

eternal world of the bounds of the vicarage lawn and the flat Lincolnshire horizon, 

over the wold or the sea [455, с. 232]. 

Jack rambled aimlessly down a quiet road along the Shannon Estuary grateful 

for the peace and quiet. Glin Castle disappeared behind the trees as he walked further 

down the track. <…> The gravel was uneven, the white lines had faded and weeds 

grew from between every crack [451, с. 107]. 

‘For coffee, acting on a pure temperament, will they say produce excitability, 

sleeplessness, abnormal activity of mind and imagination and fantastic visions – also 

loquacity. I credit these effects of coffee, I have observed it to be so [455, с. 167]. 

Із наведених контекстологічних фрагментів прозових текстів 

спостерігаємо, що префікс або суфікс дають той семантичний мінус, який 

контрастує зі значенням кореня – “relevant, necessary, normal” і тощо в якості 
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позитивного полюса. Результатом такої взаємодії є протилежний семантичний 

потенціал усього слова – “irrelevant, unnecessary, abnormal” і т.д. Для 

підтвердження сказаного наведемо ще приклади:  

The worker ants lose their will to live without the proximity of a Queen – they 

become immobile and listless, like young ladies in a decline, and then give up the 

ghost. <...> ’How shall we find a Queen? Must we break open the city? We shall do a 

great deal of damage . . .’ [455, с. 37], в якому immobile та listless реалізуються 

через заперечні афікси im- та -less. Або, 

The seance, even at its most intense, visionary and tragic, retained elements of 

the parlour game. It was not that Mrs Jesse did not believe that Sophy Sheekhy saw 

her Visitor; it was patently clear that she did; it was more that there were all sorts of 

pockets of disbelief, scepticism, comfortable and comforting unacknowledged animal 

unawareness of the unseen, which acted as checks and encouraged a kind of cautious 

normalness [455, с. 203], де disbelief, unawareness, unseen реалізуються через 

заперечні афікси dis-, un- відповідно. 

‘What if somebody who was incredibly unhappy with his life packed his bags to 

be alone for a while, but then went missing? Nobody would look for him because he 

previously expressed a dislike of his life. And haven’t we all done that at some point?’ 

[451, с. 101], де incredibly unhappy та dislike реалізуються через заперечні 

префікси in-, un-та dis-. 

Отже, використання антонімічної лексики з метою реалізації контрастеми 

здійснюється шляхом повторюваних ключових слів з семантичною 

протиставленністю: “alive – dead”, “then or now”, “good – bad”, “life – death”, 

“beautiful – ugly”, “heaven – hell” і т.д. Проілюструємо прикладами їхнє 

контекстуальне вживання: 

When Mrs Papagay tried the automatic writing on her own for the first time, 

she received, she thought, indisputable messages from Arturo, then or now, alive or 

dead, tangled in seaweed or in her memory. <…> She said dreamily, ‘O, are you 

dead or alive, Arturo?’ and the reply was ‘Naughty-lus tangle-shells sand sand break 

break breaker c.f.f.c. naughty Lilias, infin che’l mar fu sopra noi richiuso’ [455, 



133 

 

с. 169], де спостерігаємо використання анонімічних компонентів: then or now, 

alive or dead та dead or alive. 

I have found that the many imbalances within our individual lives result in an 

overall more worldly balance. <…> When something is lost, it arrives elsewhere. 

There are the usual philosophical questions: why do bad things happen to good 

people? Within every bad thing I see good, and likewise, within every good thing I see 

bad, however impossible it is to understand it or see it at the time. As humans we are 

the epitome of life, in life there is always balance. Life and death, male and female, 

good and bad, beautiful and ugly, win and lose, love and hate. Lost and found [451, 

с. 359]. У наведеному фрагменті спостерігаємо неодноразовий повтор ключових 

слів з семантичним протиставлянням: bad ↔ good, imbalances ↔ balance. 

Well, fine. You win, Kerry! You’re the star and I’m not. You’re the success and 

I’m the failure. But just don’t pretend to be my best friend, OK? – Because you’re not, 

and you never will be!’ [459, с. 237], в якому використано антонімічні пари: 

You’re the star ↔ I’m not та success ↔ failure. 

Derek strummed and sang gruffly, ‘Is this heaven or is this hell? I look around 

and I can’t tell.’'Didn't anybody else notice the golden gates and the choir of angels 

as they entered or was it just me?' Helena smirked [451, с. 53], де спостерігаємо 

антонімічну пару heaven ↔ hell в якості риторичного запитання. 

Таким чином, можемо стверджувати, що морфологічні типи контрастеми 

є джерелом образності та стилістичної експресії та засобом контрастної 

організації художнього тексту. Саме завдяки використанню афіксів (префіксів 

та суфіксів) здійснюється реалізація контрастеми на морфологічному рівні. 

Проте, багатоаспектна природа контрастеми зумовлена не тільки структурними 

та морфологічними типами, а й її класифікацією за типом номінації. 

 

3 .2 .2  Класифікація  контрастеми за  типом номінаці ї .  Типи 

контрастеми представлені різними частинами мови, тому її класифікація 

визначається лексико-граматичною приналежністю: субстантивним, дієслівним, 
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ад’єктивним, адвербіальним типом контрастем. Класифікація контрастеми за 

типом номінації дозволила виокремити її моделі: 

 прикметник + іменник (e.g. dramatic face; angelic-faced boy);  

 дієприкметник + іменник (sleeping, yawing world). 

Компоненти оксюморонних сполучень у складі контрастеми виражаються 

прикметником та іменником /adj + n/: sweet torture, а також прислівником з 

прикметником /adv + adj/: brilliantly selfish. Контрастема за типом номінації 

потенційно може бути виражена будь якою частиною мови, при чому, 

найпродуктивнішими виявились базові іменники, прикметники, дієслова. 

Розглянемо контрастеми за типом номінації у художньому тексті: 

There were baskets of dirty clothes, baskets of clean clothes, clothes horses 

with drying clothes lining the walls. It was a human zoo: three girls and two boys, a 

ten-year-old, an eight-year-old, a four-year-old, a fifteen-month-old and a three-

month-old, all running riot and demanding attention, while Judith sat at the kitchen 

table, dressed in her stained robe, hair wild and unwashed, things just everywhere, 

cluttering every surface and her face a picture of serenity [451, с. 198]. 

Judith allowed that thought to roll around in her head, shifting it until it found 

a place it was comfortable to settle in. She looked contemplative as she moved her jaw 

from side to side. Silence. … Then she snorted and burst out laughing. Jack sat back 

in his chair and folded his arms, feeling offended as Judith shook uncontrollably 

before him. Rachel stopped suckling and watched her bouncing mother, who was now 

wiping tears from her eyes [451, с. 204]. 

I nodded now and then when I felt his eyes on me [451, с. 120]. 

He had not met Horst since the race, but he remembered him affectionately as 

an enormous man with strawberry-blond hair, orange freckles and misaligned 

nostrils, who dressed like an international playboy and seemed too large for his bike 

[463, с. 17] 

Отже, у наведених прикладах спостерігаємо, що до числа одиниць, 

здатних виражати контраст, належать розряди або комбінації різних частин 
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мови: іменники silence ↔ laugh, laugh ↔ tears, прикметники dirty ↔ clean, 

прислівники, виражають часові та просторові відносини: now ↔ then; 

словосполучення: all running riot ↔ a picture of serenity, clean clothes ↔ stained 

robe. Скажімо, для епітета в останньому прикладі – це словосполучення, 

об’єднане в одне слово за допомогою дефіса: strawberry-blond hair.  

Розмаїта природа контрастеми обумовлена не тільки структурними 

особливостями висловлення, а й семантикою її компонентів. 

 

3 .2 .3  Семантичні  типи контрастеми  в англійськомовному 

художньому прозовому тексті .  Оскільки контрастема реалізується у 

тексті, то її розглядаємо як широке протиставляння смислів у цілому прозовому 

тексті, що є головною умовою виокремлення різних семантичних типів 

контрастем: сюжетного, образного, контрасту символів, семантико-

асоціативного, кольоризмів на позначення контрастеми, експліцитно-

імпліцитного [176, с. 53]. Проаналізуємо їх по-чергово із залученням 

контекстологічно фіксованого аналітичного матеріалу. 

Сюжетний тип контрастеми передбачає протиставлення понять, 

закладених у темі літературного твору, наприклад, joy ↔ sadness / радості й 

печалі, love ↔ hatred / любові й ненависті. Зокрема, М. С. Торосян вважає, що 

сюжетні контрасти традиційно ґрунтуються на протиставлянні „красиве ↔ 

жахливе”, „справедливе ↔ несправедливе”, „добро ↔ зло”, „любов ↔ 

ненависть”, „життя ↔ смерть” і, в кінцевому підсумку, зводяться до проблеми 

протистояння добра і зла [256, с. 69]. Наприклад, у тексті роману А. С. Байєтт 

“Angels & Insects” cпостерігаємо зображення ангела та його дії : 

She did not know much history, though she had read all the novels of Walter 

Scott, but she imagined that there must once have been a time when they went further 

away, and stayed there. In the days of the Disciples and of the Prophets before them, 

it was true, the lovely angels had sailed in and out of people’s lives, bringing with 

them bright soft lights, heavenly music, and a rush of mysterious importance. The 

Church Fathers too had seen them and some had seen unquiet spirits. Hamlet's father 



136 

 

had walked and the sheeted dead had squeaked and gibbered in the streets of Rome – 

there had always been ... [455, с. 170–171]. 

Mrs Papagay was made intensely happy by this exchange. Who would have 

thought it, she said to herself, and yet, how right, it was only when the Angel 

threatened her with the loss of the husband she had taken for granted that she really 

saw him, saw him in terms of his loss, his vanishing, that was implied, and was driven 

to imagine existence without him [455, с. 284]. 

У наступному контекстуалізованому фрагменті тексту з роману С. Агерн 

“A Place Called Here” фіксуємо зв’язок заголовка з сюжетною лінією: 

It was a scene I was familiar yet unfamiliar with all at the same time because 

everything I could see was composed of recognizable elements from home, but used in 

such very different ways. We hadn’t stepped back or forward, we had entered a whole 

new time. A great big melting pot of nations, cultures, design and sound mixed to 

create a new world,’ Children played, market stalls decorated the road and customers 

swarmed around them. So much colour, so many new sounds, unlike any country I’d 

been in, A sign beside us said ‘Here’ [451, с. 126]. 

Можемо стверджувати, що контрастема як принцип формування художньої 

структури актуалізується на різних її рівнях, зокрема й у системі персонажів.  

Образний тип контрастеми класифікується як:  

1) контраст образів (протиставляння позитивних і негативних героїв);  

‘I’m sorry,’ I say helplessly. ‘Lissy, I’m not laughing at you, honestly.’ I take a 

deep breath and try desperately to clamp my lips together. But all I can see is 

merchant bankers dressed in tutus, clutching their briefcases, dancing to Swan Lake. 

A judge leaping across the stage, robes flying [459, с. 246]. 

2) контраст у розвитку образу;  

‘OK,’ I say with a little shrug. After all, what else can I say? But inside, my 

whole body is pulsing in frustration, bordering on anger. Trying to keep calm, I reach 

for the cocktail shaker, pour the remains of the pink cocktail into my cup and take a 

deep swig [459, с. 210]. 
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‘I wish you’d have let us throw you a party,’ she said wistfully. ‘It’s not every 

day my baby girl is twenty-one.’ … ‘Oh, OK, well, what about if I come to Dublin for 

a few hours? I won’t even stay over; we can have a coffee or something. A quick chat 

and I’ll be gone, I promise.’ She gave a nervous laugh. ‘I just want to mark the day 

with you in some way. I’d love to see you.’ … She was crying, I knew it [451,  

с. 214–215]. 

3) контраст усередині образу;  

It had thick red velvet curtains, often partially drawn against the sun: Lady 

Alabaster’s eyes were weak, and she frequently had the headache. There was always 

a fire lit in the hearth, which at first did not strike William, who had arrived in early 

Spring, as anything unusual, but brought him out in sweat under his jacket as Summer 

advanced. Lady Alabaster appeared to be immobilized, by natural lethargy “more 

than by any specific complaint, though she waddled, more than walked, when she 

progressed along the corridors to eat luncheon, or dine, and William formed the 

impression that under her skirts her knees and ankles were hugely, maybe painfully 

swollen [455, с. 26]. 

And I am planning to go home. But when I get outside I find I can’t bring 

myself to. I’m wound up with tension like a metal coil. I can’t face going into the 

party and having to make small talk – but I can’t face the four silent walls of my 

bedroom either. Not quite yet [459, с. 357]. 

Образ є ключовим засобом художнього узагальнення дійсності, знаком 

об’єктивного корелята людських переживань і формою суспільної свідомості. 

У широкому сенсі термін „образ” означає відображення зовнішнього світу у 

свідомості. Як зазначає З. Я. Тураєва, „проникнення в образ, осягнення образу в 

усій його багатогранності і глибині можливе тільки у межах цілого. Образна 

система безпосередньо пов’язана з естетико-філософською концепцією автора і 

є особистісним компонентом стилю, індивідуальної манери письменника” [260, 

с. 44]. Наведімо приклад образного типу контрастеми: 

Frederica was not. She found Dame Flora’s rendering too softly feminine: she 

was perhaps predisposed to be critical. The stiff Petrarchan antitheses were delivered 
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with a liquid Victorian painfulness and the rich, plaintive, sincere voice stumbled over 

the most ferocious and famous assertion: I know I have the body of a weak and feeble 

woman but I have the heart and stomach of a king. This was all woman, Frederica 

thought crossly, ordinary woman, like peering into the Royal kitchenette at 

Buckingham Palace to be reassured that robes and furred gowns hide a wife and 

housewife [457, с. 14].  

Оскільки символ є особливим видом образу, розглядаємо контраст 

символів як окремий тип контрастеми. Адже, в художньому прозовому тексті 

символ слугує для експлікації та об’єднання основних ідей, тому вони 

пронизують увесь твір, скажімо, символ моря в аналізованому романі 

А. С. Байєтт “Angels & Insects”: 

The sea is a deep blue-black, ribbed with green, crested as it turns, with silver 

spray and crinkled crests of airy salt water … Matilda observes to William and 

Captain Papagay that the wings are still dusty with life. “It fills me with emotion,” 

she says. “I do not know whether it is more fear, or more hope. It is so fragile, and so 

easily crushed, and nowhere in reach of where it was going. And yet it is still alive, 

and bright, and so surprising, rightly seen.” “That is the main thing,” says Captain 

Papagay. To be alive. As long as you are alive, everything is surprising, rightly seen” 

[455, с. 160]. 

Arturo had to be doing, and the sea drew him like a magnet, its smell, its 

breath, its shifting, dangerous weight, going down and down. When Mrs Papagay 

tried the automatic writing on her own for the first time, she received, she thought, 

indisputable messages from Arturo, then or now, alive or dead, tangled in seaweed or 

in her memory [455, с. 169]. 

Завдяки символам автор передає основну ідею твору, порівнюючи бурхливе 

море з життям капітана Папагая, якого море емоційно надихає і екзальтовано 

захоплює. Також спостерігаємо підсилення символа моря через кольоризми deep 

blue-black, ribbed with green, with silver spray and crinkled crests of airy salt water. 

Семантико-асоціативний тип контрастеми полягає у протиставлянні 

тематичних рядів художнього прозового тексту. Будь-яке слово може викликати 
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в пам’яті все, що здатне з ним асоціюватися. В основі асоціацій можуть бути 

різноманітні відносини – спільні за змістом і за формою, або тільки за формою, 

чи тільки за змістом [240, c. 98]. Асоціації виникають не тільки на основі 

зближення лексичних одиниць, а й на основі відштовхування. Саме такий тип 

асоціацій лежить в основі контекстного протиставляння контрастних одиниць за 

тими або іншими ознаками. Яскравим підтвердженням цьому є ще один 

фрагмент тексту з роману С. Агерн “A Place Called Here”: 

Gloria, his girlfriend of eight years, always slept. She had slept soundly 

through the entire year of Jack's horrid nightmare, and still she dreamed. Still she 

had hopes for tomorrow. 

She had fallen into a deep sleep after hours spent at the garda station, the first 

day they worried about not hearing from Donal after four days of silence. She slept 

after the Gardai had spent the day searching the river for his body. She slept after the 

day they'd spent hours attaching photos of Donal to shop windows, supermarket 

notice boards and lampposts. She slept the night they thought they had found his body 

down an alley in the town and slept the next night when they discovered it wasn't him. 

She slept the night the Gardai said there was nothing more they could do after months 

of searching. She slept the night of his mother's funeral, after seeing the coffin of a 

grief-stricken mother being lowered into the dirt, to join her husband at long last after 

twenty years in this life without him [451, с. 31–32] 

У наведеному прикладі автором змальовано сон одного з персонажів 

твору, як асоціацію того, що героїня не тільки спить впродовж усього твору, але 

й так може „проспати все своє життя”. Усе це викликає у потенційного читача 

двозначні асоціації, підкріплені під час читання повтором лексеми slept. 

Дослідники [62; 178] роблять спробу з’ясувати психологічні основи 

виникнення контрастних асоціацій. Форми, в яких здійснюється протиставлення 

лексичних одиниць, надзвичайно різноманітні. Відбір „контрастних асоціатів” 

пояснюється різною мотивацією. У свідомості носіїв мови вони закладені на 

рівні ситуацій. У психолінгвістиці контрастний асоціат – це та лексична 

одиниця, яка з’являється як протилежна реакція на слово-стимул. Сам термін 
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„контрастивний асоціат” запозичений з психолінгвістики, де інтенсивно 

напрацьовується проблема асоціативних зв’язків [62; 173].  

Додамо, що в асоціативний ряд входять і потенційні контрастивні 

одиниці, протиставлення яких визначається узуальними і окказіональними 

конотаціями та умовами контекстної реалізації. Інші типи відіграють важливу 

роль для посилення емоційного впливу на читача. До них відносимо зокрема 

кольоризми та експліцитно-імпліцитний типи контрастеми. 

Кольоризми на позначення контрастеми також займають вaжливе місце у 

запропонованій семантичній типології контрасту. Коли намагаємося 

охарактеризувати людину і емоції за допомогою кольору, то передаємо повний 

спектр асоціацій, використовуємо номінації кольору, щоб осмислювати 

навколишню дійсність. Кольоризм сприяє посиленню виразного протиставлення 

понять і образів, а, отже, посилення емоційного впливу на читача [176, с. 55–

74]. Проілюструємо сказане на низці прикладів твору А. С. Байєтт: 

Lady Alabaster moved some of her black silk rolls of flesh on the rosy satin of 

her sofa. She persisted. 'I shall ask Matty to find you a pretty partner, unless you can 

pick one out for yourself [455, с. 3]. 

There were modern comforts within its Gothic walls – a mahogany bed, 

intricately carved with ivy leaves and holly berries, spread with goose feather 

mattress, soft woollen blankets, and a snowy bedspread embroidered with Tudor 

roses [455, с. 8]. <…> The world looked different, and larger, and brighter, not 

water colour washes of green and blue and grey, but a dazzling pattern of fine lines 

and dizzying pinpoints, jet-black, striped and spotted crimson, iridescent emerald, 

sloppy caramel, slime-silver [455, с. 10]. 

I should take great pleasure in sitting in the conservatory in a great cloud of 

butterflies. It would be most romantic.’ ‘I could procure you such a cloud, with the 

greatest of ease. Not, of course, Morpho Eugenia. But blue, and white, and golden, 

and black and red damask, native kinds. You would be Morpho Eugenia. It means 

beautiful, you know. Shapely’ [455, с. 21]. 
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Lilias Papagay, a few steps ahead, wore wine-dark silk with a flounced train 

and a hat heavy with darkly gleaming plumage, jet-black, emerald-shot, iridescent 

dragonfly blue on ultramarine, plump shoulders of headless wings with jaunty tail-

feathers, like the little wings that fluttered on the hat or the heels of Hermes in old 

pictures. Sophy Sheekhy wore dove-coloured wool with a white collar, and carried a 

serviceable black umbrella [455, с. 164]. 

У наведених прикладах автором здійснено опис за допомогою 

різноманітних кольорів: black ↔ pale ↔ faded coral, gold, white; mahogany ↔ 

snowy; green, blue, grey ↔ crimson ↔ emerald, sloppy caramel, slime-silver, які 

яскраво змальовують і передають настрій автора, а також зображені з метою 

яскравого зображення картини твору, щоб загострити уяву читача. Також 

спостерігаємо контрастне порівняння стилю modern ↔ Gothic.  

Для повноти уяви того, як за допомогою кольоризмів автор впливає на 

читача наведімо ще приклад кольоризмів з твору С. Агерн “A Place Called Here”: 

Through the darkness of the green and black ditch beside me, I spotted a water-

violet up ahead, submerged. I remember my dad telling me as a little girl, lanky, with 

black hair, and embarrassed by my contradictory name, that the water-violet was 

misnamed too because it wasn’t violet at all. It was lilac-pink with a yellow throat but 

even still, wasn’t it beautiful and did that make me want to laugh? [451, с. 21] 

Five eleven, with a round face, red cheeks, strawberry-blond hair, and bright 

blue eyes I felt I’d seen before, which looked tired at the early hour. He was dressed 

in a pair of worn-looking blue denims, his blue and white check cotton shirt crumpled 

from his drive, his hair dishevelled, his jaw unshaven, his gut expanding as his years 

moved on. I guessed he was in his mid-to-late thirties, although he looked older, with 

stress lines along his brow and laughter lines … no, I could tell from the sadness 

emanating from him that they weren't from laughter [451, с. 26]. 

I was sixteen years old, in Mr Burton's office. I was sitting on one of the burst 

velvet chairs, the same since the day I'd arrived over two years ago, but for the extra 

foam on display. I was staring at the same posters on the walls of the cramped room. 

The bricked walls had been clumsily painted white, some holes still black and naked 



142 

 

of paint, others holding clumps of white. It was all or nothing in this room, never 

even. Blu-Tack clung to parts of the walls, corners of old posters still hung on to the 

Blu-Tack. Somewhere in the school I imagined a room fully stocked with corner-less 

posters. [451, с. 207]. 

У наведених вище прикладах із використанням різнобарвних кольорів 

green ↔ water-violet, red ↔black ↔ strawberry-blond ↔ blue, white ↔ black ↔ 

naked of paint, читач може сприйняти яскравіше картину, змальовану автором, 

відчути усю повноту авторського задуму. 

Експліцитно-імпліцитний тип контрастеми фіксує протиставляння між 

тим, що експліковано і тим, що мається на увазі. Власне з використанням цього 

типу контрастем побудовані аналізовані прозові тексти С. Кінселли, С. Агерн та 

А. С. Байєтт. Так, у романі С. Кінселли “Can you keep a secret?” стан захоплення 

героїні у літаку змінюється на схвильованість та занепокоєння: 

Wow. This really is lovely. Big wide seats, and footrests, and everything. This is 

going to be a completely pleasurable experience from start to finish, I tell myself 

firmly. … OK. The truth is, I don’t like this. I know it’s business class, I know it’s all 

lovely luxury. But my stomach is still a tight knot of fear [459, с. 24–25]. 

У наступному фрагменті художнього прозового тексту героїня за кермом 

автомобіля намагається залишатися спокійною can’t keep still on my seat, хоча емоції, 

викликані переключенням світлофора, переповнюють її – bloody red traffic light: 

Another bloody red traffic light. I almost can’t keep still on my seat. And the driver’s 

just sitting there, like it doesn’t matter. OK, it’s green! Go! Go now!But he’s pulling 

off in this leisurely way, as though we’ve got all day … he’s chuntering down the 

street … now he’s giving way to another driver! What is he doing? [459, с. 204]. 

У нижче поданому прикладі відчуваємо внутрішні протиріччя героїні – 

риторичні запитання – чи повинні жінки довіряти чоловікам свої секрети? 

Впродовж цілого твору Емма змінює свою думку залежно від ставлення 

чоловіків до неї самої, як от: 

Suddenly I know what the meaning of life is. Jemima is wrong. Men and women 

aren’t enemies. Men and women are soulmates. And if they were just honest, right 
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from the word go, then they’d all realize it. All this being mysterious and aloof is 

complete rubbish. Everyone should share their secrets straight away! [459, 

с. 242].<…> Everyone in the world should be more honest with each other. Everyone 

should share! Men and women should share, families should share, world leaders 

should share!’ [459, с. 248].<…> ‘The truth is, men and women should tell each 

other nothing. Nothing’ [459, с. 277]. 

Прикладом яскравого експліцитно-імпліцитного типу контрастеми слугує 

інший фрагмент з роману С. Агерн. У героїні борються два протилежні почуття: 

з одного боку вона радіє, що немає її ворога, з іншого – розуміє, що недобре 

радіти з горя інших: 

I don’t know why, but I couldn’t leave the table. I just sat there thinking of ways 

to get out of the challenge, but at the same time having the strange feeling that 

I wouldn’t need an excuse. The atmosphere had changed, for the worse, I sensed, but 

I had that relieved feeling like arriving at school to find out the teacher’s sick and not 

for one second worrying about the teacher. A few minutes later the kitchen door 

opened and Dad, Mum and Mrs Butler came in [451, с. 365]. <…> I knew it was 

wrong but I felt the sudden urge to laugh at the idea that Jenny-May would have spent 

the day with me. I just shook my head. Mrs Butler called around to all the neighbours 

to see if they’d seen her daughter. The more doors she knocked on, the more I could 

see how her face changed from embarrassment to steely determination and then to fear 

[451, с. 366]. 

A few nights before the Gardai came to the school I had begun to feel guilty 

about Jenny-May disappearing. I watched a documentary with my dad about how one 

hundred and fifty thousand people in Washington DC all arranged to think positive 

thoughts at the same time and the crime rate went down, which proved that positive 

and negative thinking had a real effect. But then Garda Rogers told me that it wasn’t 

my fault Jenny-May Butler was gone, that wishing for something to happen didn’t actually 

make it happen, and so I became a lot more realistic after that [451, с. 429].  

У наведених фрагментах спостерігаємо, як змінюються думки та настрої 

героїні – від радості I felt the sudden urge to laugh – до почуття вини to feel guilty 
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about Jenny-May disappearing, а потім і до самовиправдання it wasn’t my fault 

Jenny-May Butler was gone and so I became a lot more realistic after that. 

Відтак семантичні типи контрасту: сюжетний, образний, символічний, 

семантико-асоціативний, кольоризми на позначення контрастеми, експліцитно-

імпліцитний, слугують типами експресивно-виразового протиставляння і можуть 

бути об’єднані в один – структурно-семантичний тип [42, c. 10].  

Словом, аналіз фактологічного матеріалу свідчить, що певні типи 

семантичного контрасту висуваються на передній план, тобто є 

домінувальними, або ж навпаки, відступають на задній план, на загуменки 

наративних і сюжетних ліній, формуючи ще більш ускладнену фактуру 

сучасного англійськомовного художнього прозового тексту. Більш того, 

семантика контрастних одиниць у таких текстах виступає як стрижень, на якому 

нанизана уся конструкція англійськомовного художнього прозового тексту.  

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Принцип протиставляння елементів є універсальною структуротвірною 

засадою композиційно-семантичної організації англійськомовного художнього 

прозового тексту. Опозиція у її розмаїтих порівневих, структурних, семантичних і 

смислових реалізаціях – це актуальне протиставляння мовних одиниць і 

продуктивний метод аналіза подібностей і відмінностей її компонентів у 

розмаїтих комунікативних текстових ситуаціях експлікації контрасту. Одним із 

видів семантико-стилістичної організації англійськомовного художнього прозового 

тексту є контрастема, під якою розуміємо найменшу смислову одиницю 

художнього протиставляння, яке реалізується через слово (словосполучення), 

що експлікують лексико-семантичний, стилістичний та прагматичний потенціал 

контрастних зв’язків у художньому прозовому тексті. 

2. Контрастні засоби вираження антитези та оксюморону розглядаємо як 

різновид семантичної контрастеми. Антонімію охарактеризовано як засіб 

вираження контрасту, як контрадикторне, контрарне та контраверсивне поняття, 
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і класифіковано її з огляду на структуру, семантику та типологію. 

Проаналізовано повтор та його різновиди (анафора, катафора), як засіб 

вираження стану та передачі монотонності, одноманітності дій.  

3. Контраст реалізується в межах структурних частин художнього 

дискурсу. Останні з складаються елементів: складів, слів, словосполучень і т.д. 

Основна одиниця вираження контрасту на лексичному рівні – слово. Слова, що 

знаходяться в протиставленні між собою (контрастиви) бувають реальними 

(мовними, наприклад, антоніми) і потенційними (контекстуальними). Реальні 

контрастиви (антоніми) – слова, протиставлені один одному як корелятивні, що 

позначають протилежно спрямовані дії. Їх підрозділено на кореневі і афіксальні, 

контрадикторні (взаємовиключні), контрарні і векторно-різноспрямовані. Для 

пояснення контекстуального протиставлення цих слів, залучаємо асоціативні 

зв’язки з урахуванням фонової, екстралінгвальної інформації. 

4. Шляхом комплексного аналізу виокремлено три типи контрастеми: 

структурний, семантичний і композиційний, які використовуються для 

протиставляння та з метою естетичного впливу на потенційного читача. 

Контраст в англійськомовних художніх прозових текстах буває простим і 

складним, якісним і кількісним і може охоплювати різні частини мови і члени 

речення. Кореляція значень компонентів, одним з виявів яких є контраст, 

важлива для значення лексичних одиниць у тексті. Використання контрасту 

письмениками англійськомовних художніх прозових текстів фіксує спільні 

ознаки: переважання серед контрастних компонентів якісних прикметників, 

наявність еквівалентних або аналогічних рядів узуальних або контекстуальних 

антонімів, збіг типів контрасту в аналогічних синтаксичних структурах.  

5. Структурні типи контрастеми аналізу здійснено на морфологічному та 

семантичному рівнях. Запропоноване поняття контрастеми уможливлює 

експлікацію у художньому дискурсі її лексико-семантичний, стилістичний та 

прагматичний потенціал. За наявної структурної типологізації контрастеми на 

різних рівнях прозового тексту, синтаксична контрастема знаходить свою 

реалізацію у найтиповіших структурних моделях: просте речення, просте 
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поширене речення, безсполучникове речення, складносурядне і складносурядне 

речення зі з’єднувальними, розділовими і протиставними сполучниками, а 

також у реченнях з альтернативним і спонукальним зв’язком. 

6. Морфологічно структурні типи контрастеми експлікуються різними 

частинами мови: іменником, прикметником, дієсловом, прислівником. До 

семантичного типу контрастеми як широкого протиставлення смислів у тексті 

відносимо: сюжетний, образний, контраст символів, семантико-асоціативний, 

кольоризми на позначення контрастеми та експліцитно-імпліцитний, які 

експлікуються у фактурі англійськомовного художнього прозового тексту з 

урахуванням контексту контрасту, та стилістичних засобів, що його 

організують.  

7. Поняття „контекст контрасту” розкривається через мікроконтекст і 

макроконтекст художнього прозового тексту, з урахуванням його лінгвального 

та стилістичного контекстів. Межі контексту визначаються самим художнім 

матеріалом і конкретними завданнями дослідження і можуть варіюватися від 

мінімального внутрішньословесного морфологічного контексту до надфразової 

єдності і аж до цілого прозового тексту.  

8. Заперечення, ініційоване протиріччям у прозовому тексті, формує 

колізію в процесі художньої комунікації. У зв’язку з цим на семантичному рівні 

пропозиція позбавлена смислу. Відтак не спостерігається перенаправлення або 

переорієнтації попереднього ходу нарації, бо протиріччя постає самодостатньою 

одиницею художнього прозового тексту. Але на вищому рівні опрацювання 

текстової інформації протиріччя можна розцінювати як авторський засіб 

імплікації, не відкрито вираженого смислу.  

9. Відштовхуючись від асиметричної природи мовного знака, потім слова, 

можемо обґрунтовано говорити про асиметричну природу контрасту, розуміючи 

під асиметрією категорію, пов’язану з відносинами відмінностей і 

протилежностей всередині єдності. Асиметризм контрасту може виявлятися на 

всіх рівнях організації англійськомовного художнього прозового тексту – 

культурно-історичному, біографічному, змістовному, мовному – від графічного 
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та звукового до синтаксичного, а наявність у прозовому тексті тропів і фігур, а 

також їхня кореляція, конкретизують специфіку ідіостилю письменника. 

 

Цей розділ дисертації відображено у таких публікаціях автора: [92; 96; 

99; 312]. 
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РОЗДІЛ 4 

ФУНКЦІЙНІ ОСОБЛИВОСТІ КОНТРАСТЕМИ  

В АНГЛІЙСЬКОМОВНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

4.1 Контраст як композиційно-стилістичний принцип розгортання 

англійськомовного художнього прозового тексту 

 

Мислення людини за своєю суттю є діалектичним: коли описуємо та 

досліджуємо певний об’єкт дійсності, то розглядаємо його як щось ціле, 

узагальнене, що містить у собі протилежні властивості. Тобто, певний об’єкт / 

явище вивчаємо та аналізуємо шляхом протиставляння або ототожнення його 

ознак. Розум людини у процесі мислення виокремлює суттєве у різномаїтті та 

єдності протилежностей, у полярності думок [300; 310; 326; 378]. 

Полярність та протилежність думок про один і той самий об’єкт (сутність) 

вдало охарактизував М. Монтень: „Коли я говорю про себе по-різному, то лише 

тому, що я дивлюся на себе з різних точок зору. Залежно від того, як я дивлюся 

на себе, я знаходжу у собі і сором’язливість, і нахабство; і доброчесність, і 

розумність; і балакучість, і мовчазність; і працелюбність, і розпещеність; і 

винахідливість, і тупість; і похмурість, і добродушність; і брехливість, і 

правдивість; і ученість, і неуцтво; і щедрість, і скупість” [184, с. 11–12].  

Таке амбівалентне сприйняття, а також діалектичний підхід до вивчення 

людської природи, явищ дійсності виявляється засобами як у мистецтві, так і в 

літературі. Одним з таких засобів є протиставляння окремих художніх форм 

задля підвищення виразності та/або певного трактування образів (наприклад, 

алегорія добра і зла). 

Використання контрастних засобів вираження думки у мистецтві та 

художній літературі зумовлено, з одного боку, психологією сприйняття (коли, 

наприклад, чорне поряд із білим виглядає ще чорнішим); а з іншого боку, воно 

тісно пов’язане із принципом симетрії як фундаментальною властивістю та 

одним з основних принципів художньої гармонії [168, с. 93]. 
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Наявність семантичних опозицій в англійськомовному художньому 

прозовому тексті не може бути остаточно визначена, адже вона весь час 

поповнюється і збагачується мовним фондом [372]. Так, опозиційні пари 

антонімів насичують їхнє семантичне та стилістичне розмаїття. Найяскравіше 

контрастність значень виражають лексичні антоніми, які належать до 

стилістичних засобів вираження думки. За допомогою контрастного зіставлення 

фактів вимальовується їхня глибина, адже саме у контрастній формі антоніми 

дають оцінку відповідним фактам реальної дійсності як один із базових 

композиційно-стилістичних принципів художнього прозового тексту. 

З давніх часів мислителі та художники відзначали, що феномен контрасту 

відіграє важливу роль як засіб вираження поняття навколишньої реальності. 

Поєднання непоєднуваного, різке зіткнення полярностей, розкриття 

взаємовиключних сторін однієї й тієї ж сутності супроводжують художнє 

освоєння світу. В основу багатьох художніх творів світової літератури лягли 

такі універсальні контрастеми, як life ← death (життя – смерть), kindness ↔ evil 

(добро – зло), love ↔ hatred (любов – ненависть), earth ↔ sky (земля – небо), 

eternal ↔ earthly (вічне – земне), happiness ↔ suffering (щастя ↔ страждання) та 

ін [256, с. 45]. 

Термін контраст, який вживається в стилістичному аналізі художнього 

твору, у використаних нами лексикографічних джерелах [437; 439; 440; 441; 

442; 446; 449; 450] описується доволі узагальнено та розлого. Відтак, 

трактування терміна контраст не дає чіткості та остаточної уяви про нього. У 

цій науковій праці використовуємо поняття контрастема, яке виникає в 

результаті появи несподіваного елемента (стилістичної фігури / тропа) в 

нейтральному контексті. Вона знаходить своє вираження в системі 

різнорівневих опозицій (лексичних, синтаксичних, стилістичних), і функціонує 

як один з видів семантико-стилістичної організації прозового тексту. Таке 

розуміння контрастеми вносить певні елементи конкретики. 
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Цілком резонно стверджує К. Н. Марченко, що контрастема виступає як 

„смислова домінанта тексту” [177, c. 89], що відбиває у цій праці безпосереднє 

відображення у процесі аналізу фактичного матеріалу.  

Під домінантою художнього прозового тексту розуміємо комплекс 

когнітивних і емотивних еталонів, які слугують психічною основою 

метафоризації та вербалізації картини світу у художньому тексті (літературному 

творі). Зазначимо, що поняття смислова домінанта тексту використовується у 

працях М. М. Бахтіна, В. В. Виноградова, О. І. Владимирської, І. Р. Гальперіна, 

О. О. Потебні, М. Ріффатера, Р. О. Якобсона та ін., котрі відзначають, що „вона 

може бути виокремлена на різних підставах – ідеологічних, жанрових, образно-

композиційних, тимчасових, мовних” [78]. Інші терміни: „емоційно-смислова 

домінанта” і „модель світу” мають у науковій літературі чимало синонімів і 

близьких понять як от: „авторська картина світу”, „авторське бачення світу”. 

Оскільки художній текст є образним суб’єктивним відображенням реальності і 

несе емоційно-смислове навантаження, то про нього можна говорити не просто 

як про домінанту, а емоційно-смислову домінанту тексту. У художньому 

прозовому тексті емоційно-смислова домінанта виступає як організуючий 

принцип, який визначає відбір автором лексико-семантичних засобів. Художній 

прозовий текст є особистісною інтерпретацією дійсності, де використовуються 

мовні елементи і метафори, наповнені особистісним змістом. 

Наприклад, в аналізованому творі С. Кінселли “Can you keep a secret?” 

домінантою контрастем у назві твору є secret (таємниця), що набуває 

метафоричного забарвлення. Впродовж усього твору головна героїня 

намагається утриматися від постійних розповідей про своє життя та про життя 

своїх друзів, але їй жодного разу не вдається це здійснити і кожен раз вона 

запитує себе: „А чи можу я зберігати таємниці? Чи можна мені довіряти?” В 

якості прикладу наведімо фрагмент тексту із твору: 

OK. Don’t tell anyone. Do not tell anyone. Do not tell anyone that you were on 

a date with Jack Harper last night. I mean, not that I’m exactly planning to tell 

anyone. But as I arrive at work the next day I feel almost convinced I’m going to blurt 
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it out by mistake. Or someone’s going to guess. I mean, surely it must be obvious from 

my face. From my clothes, from the way I’m walking. I feel as though everything I do 

screams ‘Hey, guess what I did last night?’ [459, с. 188]. 

And the point is, if I’d never spoken to him on that plane – and if I’d never 

blurted out all that stuff – then this would never have happened. We would never have 

found each other. It was fate. I was meant to get on that plane. I was meant to get 

upgraded. I was meant to spill my secrets [459, с. 242].  

У наведених фрагментах тексту, героїня марно обіцяє собі ніколи нікому 

не розповідати про своє життя, але кожного разу впродовж усієї нарації 

нестримне бажання обговорити свої проблеми з ближніми стає домінувальним. 

Автор твору передає ці думки героїні через контрастні засоби вираження, як 

заперечення: Don’t tell anyone, Never, ever, ever, а також через повтор Don’t tell 

anyone. Do not tell anyone, щоб передати емоційне схвилювання героїні. 

У процесі аналізу англійськомовного художнього прозового тексту 

композиційно фіксуємо такі типи контрастеми, які семантично та стилістично 

наповнюють і збагачують його:  

1) семантична контрастема, в якій спостерігається поєднання 

непоєднуваних понять; на лексичному рівні її виявом виступає оксюморон: 

And she thought of all the people in the world whose arms are aching and 

empty to hold the dead, and of how in stories, and very occasionally in sober fact, the 

cold and the sea give back what they have taken, or appear to have taken, and this 

dark windswept conjunction became in her mind a harmonious whole with the vision 

of the Jesses’ fireside, and the miracle of the tea. A life in death, Sophy Sheekhy 

thought, turning discreetly away from Mrs Papagay’s dishevelled rapture to the inky 

black of the sky and the sea, beyond the lamplight [455, с. 290], де чітко 

експлікується контрастема: A life in death. 

2) стилістична контрастема, що є поєднанням різностильових елементів; 

„створенням образних, метафоричних висловів” [429, c. 483]. Наприклад: 

He wanted to feed off her life, and was invading the very fibre of her nerves 

with his death. The surface of her thought was that she would never again, never 
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again try to come into the presence of the terrible dead, and this time too the depths of 

the still dark places of her were stirred with terror too, his terror, her terror, the 

terror of the tearing-out of life from flesh and of the energy of love for whatever 

remained when that was gone. He was being unmade, undone, and she could not, 

lying there, hold him together with her arms, or hear his voice any more in her ears, 

he had no more face, or fingers, only clay-cold, airless, stinking mass, plastering her 

mouth and nostrils [455, с. 274], де бачимо поєднання різних стилістичних 

елементів: антонімів – life ↔ death; повторів – never again, never again, with 

terror too, his terror, her terror, the terror. 

У площині композиційно-стилістичного принципу спостерігаємо що, 

контрастема є упорядкованою структурою, в якій ефект контрасту передається 

лексико-семантичними одиницями, синтаксичними структурами та їхнім 

стилістичним використанням. Відтак лексико-семантичними компонентами 

контрастеми, зазвичай, виступають: семантика антонімів, зокрема заперечення 

(загальне), марковане часткою “not”, займенником “no”, прислівником “never” 

“nothing”, словами-зв’язками, сполучниками сурядності: “on the contrary”, 

“otherwise”, “nevertheless”, суфіксом -less. Наведімо приклади: 

‘Since I spoke to Sandy on the phone,’ he replied earnestly. 

‘There was nothing . . .’ she paused and decided to ask anyway, ‘there was 

nothing between you two was there?’‘There was something, but it was nothing’ 

‘When is something ever nothing?’ 

He sighed and decided to avoid the question. ‘Gloria doesn't know about Sandy 

- not that there's anything to know - but I don't want her or the rest of the family 

knowing about the agency.’ Judith didn't look happy. [451, с. 206]. 

But he is a medical pedant who would try to pour the Arcana or the Diarium 

out of a coffee pot. Nevertheless a truth may be hidden here. God made the world, and 

therefore everything in it, including, I suppose, the coffee-bush and coffee-bean. If 

coffee disposes to clear-seeing, I do not see that the means injures the end. No doubt 

seers are as regular fabrics as crystals, and not a drug or berry is omitted from their 

build, when it is wanted [455, с. 167]. 
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There was nothing wrong with sending me to a counsellor, nothing wrong at 

all, but I knew that they had wanted to help me themselves. They had wanted their 

answers to my questions to be enough. I overheard their endless discussions about the 

correct method of dealing with my behaviour [451, с. 258]. 

We didn’t notice the hours go by, we barely saw the sunset and the moonrise. 

We didn’t feel the heat leave our skin and the evening breeze cooling it. We felt nothing, 

heard nothing, saw nothing but the stories and visions of our own minds, which we 

filled one another with. It is nothing to others but so much to me [451, с. 264]. 

 можливе часткове заперечення, марковане часткою not:  

“I had a dream, which was not all a dream”, “which answered not with a 

caress”. I could see the veins on his forearms protruding as he moved, his sleeves 

rolled up messily to below his elbows as he lifted the air pump from its stand. But he 

wasn’t going to work, not dressed like that, not in that shirt. For him this was his 

good wear [451, с. 26]. 

It was the room of someone no longer a boy but not yet a man; of someone in a 

place between innocence and realisation, on the path of discovery. <…> Mary was 

fighting to hold on to or whether his journey had ended. Was he forever to exist in 

time as no longer a boy and not yet a man, in an in-between place as an in-between 

person with nothing fully whole, nothing fully realised? [451, с. 326]. 

 повне заперечення, марковане займенником “no”, “neither…nor”: 

“Morn came and went – and brought no day”, “and War, which for a moment 

was no more”,“no Love was felt”, “himself sought out no food”, “Darkness had no 

need of aid from them”. I have nothing real to give – no pearls, no emeralds, I have 

nothing – but I wanted so much to give you something – [455, с. 51]. 

No. No. Please not this. Please, please … ‘… she has a Barbie bedcover.’ A 

huge roar of laughter goes round the room, and I bury my face in my hands. I am 

beyond mortification. No-one was supposed to know about my Barbie bedcover. No-

one [459, с. 261]. 
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The only problem was, I had just arrived in this town that morning, driven 

straight to the Shannon Estuary and gone for a jog. I’d spoken to no one, hadn’t yet 

checked into a B & B, nor walked down a busy street [451, с. 23]. 

He said he would be delighted to help. He had no idea how to talk to children, 

he thought to himself, and believed he did not like them, much. He disliked hearing 

their squeals when they ran out over the lawn, or through the paddock [455, с. 28]. 

Окрім згаданих вище заперечних компонентів в основу формування 

контрастеми в англійськомовному художньому прозовому тексті ангажується 

антонімована лексика, яка передає необхідну експресивність і реалізує розмаїту 

палітру ідеї, продиктованих письменницькими інтенціями. За В. М. Аврасіним, 

антонімована лексика – композиційна складова різних частин мови, контекстно 

протиставлювані слова, які піддаються процесові антонімізації в умовах певної 

мовної ситуації [2; 161]. Контрастемна антонімована лексика виступає 

композиційно-стилістичним принципом художнього тексту. Так, наведемо 

фрагмент тексту з роману С. Агерн “A Place Called Here”, де головна героїня 

Сенді подає опис своєї однокласниці та сусідки Дженні-Мей:  

She (Jenny-May) too was ten years old, and in my class at school. I used to 

stare at the pretty photograph of her on the news every day and listen to the reporters 

speak about her as though she was an angel. From the way they described her, you 

never would have known that she threw stones at Fiona Brady during yard time when 

the teacher wasn’t looking, or that she called me a ‘frizzy-haired cow’ in front of 

Stephen Spencer just so he would fancy her instead of me. No, for those few months 

she had become the perfect being and I didn’t think it fair to ruin that. After a while 

even I forgot about all the bad things she’d done because she wasn’t just Jenny-May 

any more: she was Jenny-May Butler, the sweet missing girl from the nice family who 

cried on the nine o’clock news every night [451, с. 2]. 

Проте, далі у наративному трибі тексту спостерігаємо використання 

заперечних компонентів, які формують контрастему через негацію: 
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I thought about that. I looked at the anti-bullying posters on the wall and 

wondered how to answer. I didn’t want to seem insensitive to this gorgeous man by 

saying no, but she wasn’t my friend. Jenny-May hated me [451, с. 62]. 

У наступному фрагменті тексту письменник активно використовує 

позитивні елементи антонімованої лексики для еволюції контрастності, як от: 

I’d hurt so many people that loved me in order to help those that I couldn’t see 

and now as I was just about to see them I was afraid to let them in too. I used to think 

that I was a saint, just like Jenny-May Butler on the nine o’clock news; I thought I 

was Mother Teresa with a missing persons file, making sacrifices to help others. In 

reality I’d sacrificed nothing. My behaviour suited me and only me [451, с. 123]. 

Контрастність спостерігаємо, коли у використанні поведінки відомого 

всім “angel / ангелятка”, яке she threw stones at Fiona Brady / жбурляло каміння у 

дітей та ображало їх. Таким чином, використовуючи низку контрастем, автор 

реалізує ідеї через експресивність та почуття спочатку незадоволення головної 

героїні, яке змінюється на радість та захоплення: 

Our memories are the only contact we have. We can hug, kiss, laugh and cry 

with them over and over again in our minds. They’re very precious things to have 

[451, с. 114]. 

Антонімована лексика реалізується через функційні особливості у 

художньому тексті та тісно пов’язана з особливостями її семантики, 

сполучуваності, тематичного, структурного, типологічного різноманіття. У 

цьому аспекті виокремлюємо такі функції антонімії: (див. схема рис. 4.1., до 

якої долучаємо коментар з відповідними прикладами).  

Так, стилістичні функції, притаманні усім образотвірним засобам, 

передаються через функцію емоційного впливу та опису. Для прикладу: 

She had read it with love and tears, as she read all Alfred’s poetry, tears for 

Arthur, tears at its sheer beauty. The young women had had a secret poetry society in 

the Somersby days, which they had called the Husks –they ‘shucked’ the seed-corn of 

the poetry in passionate debates, they read Alfred’s and Arthur’s prescribed 

“sensuous” poetry – Arthur himself claimed credit for the reintroduction of that 
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useful word into the English language. Keats, Shelley, Alfred Tennyson. Their highest 

term of approbation was “wicked” by which they meant “thrilling”, disturbing, 

passionate. Emily Jesse wondered sometimes, as tremulous Emily Tennyson had not, 

what had possessed them to choose such a dry, lifeless name for themselves, the 

papery container that held the ripe grain? [455, с. 233]. 

 

 

Рис. 4.1. Функційні особливості антонімії 

 

У цьому фрагменті з роману А. С. Байєтт “Angels & Insects” спостерігаємо 

емоційний вплив на читача через опис почуттів героїні, підсилюючи їх 

антонімічними парами: love and tears, passionate ↔ ‘sensuous’, “wicked”, 

“thrilling”, disturbing ↔ passionate, a dry, lifeless name ↔ the ripe grain. 

Стилістичні функції, притаманні антонімії як особливому семантичному 

класу слів, передаються через функцію контрастного зображення, як от: 

When the real Mr Burton entered the room I had mixed feelings. The inquisitive 

side of me was disappointed, the fourteen-year-old in me positively delighted 

[451, с. 60]. 

Функції контрастного порівняння, різкої протилежності, для прикладу: 
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Sophy felt cold hands at her neck, cold fingers on her warm lips. <…> She saw 

something, someone, standing in the bay of the window. It was larger than life, and 

more exiguous, a kind of pillar of smoke, or fire or cloud, in a not exactly human 

form. It was not the dead young whom she had felt such pity, it was a living creature 

with three wings, all hanging loosely on one side of it. On that side, the winged side, it 

was dull gold and had the face of a bird of prey, dignified, golden-eyed, feather-

breasted, powdered with hot metallic particles. On its other side, turned into the 

shadow, it was grey like wet clay, and formless, putting out stumps that were not 

arms, moving what was not a mouth in a thin whisper. It spoke in two voices, one 

musical, one a papery squeak. ‘Tell her I wait [455, с. 282–283]. 

У наведеному фрагменті тексту спостерігаємо такі контрастні порівняння 

як: cold hands, cold fingers ↔ warm lips, the dead young ↔ a living creature, dull 

gold ↔ grey like wet clay, golden-eyed, feather-breasted, powdered with hot metallic 

particles ↔ formless, musical ↔ a papery squeak. 

Пронизуючи усі рівні художнього тексту, антонімована контрастема 

містить у собі текстотвірний потенціал, забезпечуючи структурно-смислову 

єдність текстового простору, виступає в якості стрижня художнього твору. 

Завдяки функційним особливостям антонімованої лексики виявляємо внутрішні 

семантичні, структурні та стилістичні зв’язки окремих типів контексту, 

емоційно-естетичного змісту та внутрішньої зв’язності цілого прозового тексту. 

Контекстуальна антонімована лексика функціонує у художньому 

прозовому тексті внаслідок того, що для нього характерним є використання 

словесних знаків у вторинному кодовому значенні, що розвиваються у тексті 

поруч з основним загальномовним значенням. З цього приводу М. С. Торосян 

зазначає, що в художньому дискурсі „слово включається в мережу 

взаємопов’язаних, взаємозалежних засобів вираження думки і почуття, воно 

втрачає свою стилістичну нейтральність, набуває невластиві йому конотації і 

стилістичне маркування. При звичайному сполученні нерідко здійснюється 

‘прирощення’ смислу, з’являються додаткові значення, які не входять в 

семантичну структуру слова” [256, c. 54].  
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Композиція художнього прозового тексту організована за певною схемою, 

яка охоплює в однаковій мірі змістовні, смислові зв’язки і формальні його 

елементи. Ми говоримо про композицію художнього прозового тексту, 

компоненти якої можуть вступати у відносини протиставлення, утворюючи 

різні типи композиційної контрастеми. 

Традиційно у лінгвістиці дослідження з теорії тексту спрямовані на дві 

основні властивості художнього прозового тексту – зв’язність / cohesion і 

цілісність / coherence [305]. Текст композиційно розглядається як складне ціле, 

яке функціонує як структурно-семантична єдність [85; 260]. Як зазначає 

В.В. Одінцов, „композиція – це організація елементів тексту за певною схемою, 

яка одинаково охоплює як змістовні, так і формальні елементи тексту” [204]. 

Підтекст – це тло художнього прозового тексту. Він є обов’язковим 

компонентом композиційно-стилістичної організації тексту, компонентом 

структури змісту, яка закладена у структурі висловлення [72]. Отже, художній 

прозовий текст – це складний зміст, усі елементи якого перебувають у 

смислових зв’язках. 

Аналіз фактологічного матеріалу дає нам підстави стверджувати, що 

контрастема у художньому прозовому тексті виступає і як текстотвірний 

структурний принцип, і як засіб художнього відображення дійсності. Тобто, 

вона створює ієрархію форм і смислів за домінуючої ролі контрастної 

семантики і кореляції смислових фрагментів, що дає змогу автору переконливо і 

експресивно вербалізувати концептуально значущі фрагменти дійсності. 

Використання контрастем уточнюють і виокремлюють типи протиставляння в 

художньому прозовому тексті, зокрема її композиційний паттерн. 

 

4 .1 .1  Композиційний паттерн  контрастеми .  Контрастема у 

композиційному плані художнього прозового тексту вирізняється своєю 

багатоаспектністю та типологією. Ідентифікація будь-якого композиційного 

протиставляння як значущого елемента художньої структури здійснюється на 

основі двох ознак: структурно-семантичної та структурно-стилістичної. Два 
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композиційних елементи утворюють відносини протиставляння, якщо вони, по-

перше, мають різні формальні характеристики як типові структурні єдності і, 

по-друге, якщо їхнє семантичне наповнення або стилістичне оформлення 

утворюють опозицію. Іншими словами, в мовному плані композиційні 

протиставлення ґрунтуються на опозиціях лексико-граматичних сукупностей. 

Для прикладу, розглянемо уривок з роману А. С. Байєтт “Angels & Insects”, в 

якому автор порівнює життя комахи та людини: 

‘You probably had not captured a Queen. Ants are social beings: they exist, it 

appears, only for the good of the whole nest, and the centre of the nest is the Queen 

ant whose laying and feeding the others all tend ceaselessly. <…> The worker ants 

lose their will to live without the proximity of a Queen – they become immobile and 

listless, like young ladies in a decline, and then give up the ghost.’ “…’How shall we 

find a Queen? Must we break open the city? Weshall do a great deal of damage. 

<…> They resemble human societies in that, as in many things [455, с. 37–38]. <…> 

‘I cannot help observing that this appears to be the opposite to human societies, when 

it is the woman whose success in that kind of performance determines their lives. 

<…> In savage societies, as much as in birds and butterflies, it is the males who 

flaunt their beauty [455, с. 40]. 

У цьому прикладі використане композиційне протиставляння та лексико-

граматичні опозиції: human societies ↔ savage societies; woman ↔ males. 

Протиставляння композиційних елементів в художньому прозовому тексті 

пропонуємо розподілити на дві групи: мікрокомпозиційну і макрокомпозиційну 

[176, с. 36]. Серед них, у першу чергу, виокремлюємо такі три різновиди: 1) 

опозиції композиційно-мовленнєвих форм розповіді, опису і міркування, 2) 

опозиції типів мовлення, серед яких чільне місце належить опозиції мовлення 

наратора і мовлення персонажів; 3) опозиції монтажних форм подання об’єкта 

мови (загальний – план зображення, динаміка – статика зображення) → (схема 

4.2.): 
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Рис. 4.2. Протиставляння композиційних елементів в художньому тексті 

 

Мікрокомпозіційна група виявляється в безперервному ланцюгу диктем, 

тоді як друга – макрокомпозиційна – в окремо розташованих частинах 

художнього тексту. Мікрокомпозиційна контрастема торкається композиційно-

мовленнєвих форм, контамінація мовлення і наратора і персонажів, 

протиставляння монтажних форм представлення об’єкта. Контрастема в 

мікрокомпозиції виявляє себе в різкій зміні описаних автором картин. Для 

прикладу наведемо фрагмент тексту початку роману А. С. Байєтт “Angels & 

Insects”, в якому спостерігаємо симбіоз композиційно-мовленнєвих форм і їхній 

перехід від однієї до іншої, що розпочинається з діалогічної форми мовлення і 

транслюється у → мовлення наратора, → міркування та → опис: 

‘You must dance, Mr Adamson,’ said Lady Alabaster from her sofa. ‘It is very 

kind of you to sit by me, and fetch glasses of lemonade, but I really do think you must 

dance. Our young ladies have made themselves beautiful in your honour, and I hope 

their efforts will not have been in vain.’ 
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‘I think they are all delightful,’ said William Adamson, ‘but I am out of practice 

at ballroom dancing.’ 

‘Not much dancing in the jungle’ stated Mr Edgar Alabaster. ‘On the contrary. 

There is a great deal of dancing. There are religious festivals – Christian festivals – 

which occupy weeks together with communal dancing. And in the interior there are 

Indian dances where you must imitate the hops of woodpeckers, or the wriggle of 

armadillos, for hour after hour.’ William opened his mouth to say more, and closed it 

again → (мовлення наратора). Didactic rushes of information were a great 

shortcoming in returning travellers → (міркування). 

Lady Alabaster moved some of her black silk rolls of flesh on the rosy satin of 

her sofa. She persisted. ‘I shall ask Matty to find you a pretty partner, unless you can 

pick one out for yourself.’ 

The shimmering girls whirled past in the candlelight, shell-pink and sky-blue, 

silver and citron, gauze and tulle. A small orchestra, two fiddles, a flute, a bassoon 

and a cello scraped and shrilled and boomed in the minstrels’ gallery. William 

Adamson felt constricted, but composed, inside a dress suit borrowed from Lionel 

Alabaster → (опис) [455, с. 3] 

Наведений фрагмент прозового тексту ілюструє один з видів 

протиставлення на рівні мікрокомпозиції, в якому спостерігається симбіотична 

зміна композиційно-мовленнєвих форм, які доповнюють викладово одна одну. 

У свою чергу, макрокомпозиційна контрастема – це композиційна складова 

початку тексту і його кінця, початку і основної частини розвитку, зав’язки і 

розв’язки, заголовку і тексту в цілому, заголовку й епіграфа [42, с. 11], що є 

реалізацією ефекту ошуканого очікування. З. Я. Тураєва виокремлює 

семантичну роль заголовка, як обов’язкового композиційного елемента 

контрастеми в художньому тексті. На її думку, розгляд цього композиційного 

компонента тексту важливий з огляду на те, що: 1) заголовок займає чільну 

позицію, яка завдяки протиставленню цілому тексту привертає увагу читача; 

2) заголовок особливо яскраво ілюструє множинність інтерпретацій, включення 

у семантичну структуру слова додаткових смислів, що не входять в основне 
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смислове ядро. Назва твору містить у стислій формі основну ідею твору, є 

ключем до його розуміння. Однак, заголовок може бути зрозумілим тільки в 

результаті сприйняття тексту як структурно-семантичної єдності, яка 

характеризується цілісністю і зв’язністю [260, c. 69]. 

Прикладами макрокомпозиційного протиставляння є опозиції 

структурних елементів зовнішнього членування тексту. Тут увагу зосереджено 

на взаємодії заголовку з епіграфом чи їх обох з текстом, кореляція початку 

прозового тексту з його основною частиною або з кінцем. Так, 

макрокомпозиційна контрастема у романі С. Агерн  “A Place Called Here” 

представлена фразою: “Ever wondered where the lost things go?” / „А чи Вам 

цікаво дізнатися куди діваються загублені речі?”, або розлогіше епіграфом, 

даючи визначення зниклої безвісти людини: 

A missing person is anyone whose 

whereabouts are unknown whatever the 

circumstances of disappearance. 

The person will be considered ‘missing’ 

until located and his/her wellbeing, 

or otherwise, established. 

An Garda Siochana 

 Twenty-four years after Jenny-May Butler disappeared, I went missing too. 

This is my story [451, с. 5]. 

Sometimes, people can go missing right before our very eyes. Sometimes, people 

discover you, even though they’ve been looking at you the entire time. Sometimes, we 

lose sight of ourselves when we’re not paying enough attention [451, с. 483].  

We all get lost once in a while, sometimes by choice, sometimes due to forces 

beyond our control. When we learn what it is our soul needs to learn, the path 

presents itself. Sometimes we see the way out but wander further and deeper despite 

ourselves; the fear, the anger or the sadness preventing us returning. Sometimes we 

prefer to be lost and wandering, sometimes it’s easier. Sometimes we find our own 

way out. But regardless, always, we are found [451, с. 484]. 
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У наведених прикладах спостерігаємо макрокомпозиційну контрастему на 

рівні заголовку (с. 1), початку тексту (с. 5) та його завершення (с. 483–484). 

Контрастні засоби вираження простежуємо у виразах: go missing ↔ discover; we 

lose sight ↔ we see the way; we find our own way out ↔ we are found.  

На наступному етапі дослідження виокремлюємо мікроконтекст – 

мінімальне оточення одиниці, в якому він, включаючись в загальний зміст 

фрагмента, реалізує своє значення „плюс додаткове кодування у вигляді 

асоціацій, конотацій; та макроконтекст – оточення досліджуваної одиниці, що 

дозволяє встановити її функцію в тексті як цілому” [427, с. 238]. Мікро- та 

макроконтекст перебувають у тісній взаємодії та на рівні мікроконтексту 

можуть виражатися через антоніми, оксюморон, антитезу, паралельні конструкції. 

Поділяємо думку дослідників, що до макрокомпозиційних протиставлянь 

належать опозиції структурних елементів зовнішнього членування тексту [222, 

с. 35–38], де у центрі уваги опиняється взаємодія, наприклад, заголовка з 

епіграфом або їх обох з текстом, кореляція початку тексту з його основною або 

кінцевою частиною і т.д. 

Вважаємо, що протиставляння мікрокомпозиційного рівня забезпечує 

зв’язність контактно і дистантно розташованих фрагментів прозового тексту, 

позаяк макрокомпозиційне протиставлення охоплює текст повністю. Необхідно 

враховувати, що всі зазначені протиставлення реалізуються диктемною побудовою 

прозового тексту [41, с. 56–67]. Отож, сукупність елементів мікрокомпозиції та 

макрокомпозиції в диктемно виражених протиставленнях забезпечує створення 

та функціонування англійськомовного художнього прозового тексту. 

Використання контрастних засобів вираження сприяє стилістичній 

зв’язності тексту, яка простежується на різних рівнях його кореляції з системою 

мови. За В.В. Виноградовим розрізняємо „семантичну та стилістичну зв’язності 

тексту” [74, с. 162–189]. Виокремлення стилістичного рівня в композиції тексту 

цілком виправдане, якщо розглядати його в семантичному плані. Найяскравіше 

це виявляється в категорії підтексту. 
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Підтекст – як імпліцитний зміст художнього прозового тексту, виражене 

поняття, становить обов’язковий компонент структурно-семантичної організації 

художнього прозового тексту, яка закладена в структурі висловлення. 

Дослідники, вивчаючи лінгвістичну суть підтексту, говорять про його 

тематичне поле. Взаємодіючи з загальною семою, компонент тексту утворює 

семантичні ізотопні ланцюжки, які утворюють тематичне поле підтексту, що 

дозволяє сприйняти загальний підтекст художнього тексту, його основну ідею. 

Дотримуємося думки В. В. Виноградова про те, що зазначені категорії 

„пронизують і визначають композиційну структуру художнього тексту, 

оскільки це складно побудований твір, в якому усі його елементи є 

смисловими” [72, c. 48]. 

Отже, композиційний паттерн контрастеми багатоаспектний. Як елемент 

художньої структури у фактурі прозового тексту він експілкується завдяки 

структурно-семантичному та структурно-стилістичному ранжуванню 

компонентів протиставляння, підкріплених контекстом. 

 

4 .1 .2  Функційні  ознаки контрастем в  англійськомовному 

художньому прозовому тексті .  Контрастема як оператор стилістичного і 

прагматичного потенціалу контрасту у художньому прозовому тексті виходить 

за рамки стилістичних функцій через розмаїту стилістичну техніку, анґажовану 

у фактуру прозового тексту і наближається до системи засобів контекстуального 

висунення. Адже стилістичний контекст здатний інтегрувати стилістичні 

прийоми, що створюють єдину образну систему в цілому прозовому тексті або 

якоїсь його частини. На підставі наших спостережень можна зробити висновок, 

що контрастему можна віднести до різновиду стилістичного контексту, бо:  

1) контрастема створює семантичну і структурну впорядкованість тексту; 

2) стимулює виникнення інформації іншого роду;  

3) залучає для здійснення стилістичної функції мовні елементи різних 

рівнів, образотворчі і виразні засоби мови. 
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До засобів, які беруть участь у створенні стилістичного контексту 

контрастеми, окрім описаних фігур протилежності – антитеза і оксюморон, 

можна віднести фігури тотожності: образне порівняння (відкрите), механізм 

якого лежить на поверхні, з елементами: like, as ... as; а також імпліцитне, 

приховане порівняння: метафора, метонімія, епітет та інші, у яких з усіх 

компонентів образної структури наявні тільки означуване і означувач. До цієї 

групи відносять гіперболу, повтор, перифраз та ін. засоби [227, с. 14]. 

В якості основних стилістичних фігур контрасту розглядаються два їх 

різновиди: 1) протиставляння, у якому корелюють протилежні поняття, образи, 

смислові сфери (найбільш типова форма – антитеза); 2) протиріччя, всередині 

якого несумісність різних понять постає як взаємозв’язок, синтез (оксюморон). 

Стилістичні функції контрасту в англійськомовному художньому 

прозовому тексті акцентують, зазвичай, важливість його гумористичної функції 

як одного з різновидів естетичної функції, якій досі приділяється недостатньо 

уваги в мовностилістичних дослідженнях. Оскільки в основі комічного завжди 

лежить протиріччя, у створенні комічного ефекту в художній прозі можуть 

брати участь ті стилістичні фігури, які реалізують протиріччя: образне 

порівняння, метафора, гіпербола, літота, іронія.  

У процесі дослідження були проаналізовані більше 1500 контекстів 

контрасту з 14 англійськомовних художніх прозових текстів епохи 

постмодерну. У ході аналізу та інтерпретації ілюстративного матеріалу за 

допомогою процедур стилістики декодування виявлені наступні мовностилістичні 

особливості функціонування фігур контрасту у цих контекстах: 

 метафора реалізується в умовах незвичайних для основної семантики 

слова лексичних зв’язків, що відображають суб’єктивний аспект дійсності; в 

цьому випадку виражаються ознаки, властивості і т.д., приписувані суб’єктом 

мовлення предметів і явищ дійсності на основі об’єктивно властивої їм 

схожості. Метафора набуває розмаїтого відтінку внаслідок зіткнення в 

парадигмі метафори понять настільки різнорідних, що контраст між ними 
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викликає ефект несподіванки. В наступному прикладі спостерігаємо 

метафоричний опис блідого обличчя дівчини, подібного до повного місяця:  

She had a pale face like a full moon, a little pitted with craters from a mild 

attack of pox, and shadowed here and there with freckles. She had a large brow, and 

a full, colourless mouth, the lips habitually lying restfully together, like the folded 

hands. Her lashes were long, silky, and almost invisible; her veined ears could be 

seen in part, under heavy wings of hay-coloured hair. She would have been 

unsurprised to be told that the sun and moon are constant sizes to the apprehension of 

the human eye, which confers on them bearable dimensions, roughly the size of a 

guinea coin. Whereas Mrs Papagay, with William Blake, would have divined an 

innumerable company of the Heavenly Host crying, ‘Holy, Holy, Holy, is the Lord 

God Almighty.’His last light cast a momentary flush across Sophy’s white face. They 

quickened their step. Mrs Papagay was never late [455, с. 164]. 

Аналіз метафоричних парадигм дозволяє виявити характер смислових 

протиріч в семантично двоплановій структурі, завдяки якій у свідомості 

одержувача мови співіснують дві семи. Велика кількість конфліктів 

відображено в популярності метафоричної парадигми „людські взаємини / 

війна, катаклізм”. До гумористичних метафор можна віднести, наприклад, 

метафори, що описують зовнішність за допомогою уособлення. Найчастіше 

метафори несуть в собі жарт, гірку іронію, сарказм [373; 374; 413]. 

 

Таблиця 4.1 

Кількісні характеристики вживання метафори 

Фігура контрасту, зафіксована в 

аналізованих прозових текстах  

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

МЕТАФОРА / METAPHOR 405/ 1500 27% / 100% 
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 Образні порівняння, поряд з метафорами, є найбільш продуктивними 

фігурами контрасту, що реалізують конкретну установку письменника в 

сучасній англійськомовній літературі.  

 

Таблиця 4.2 

Кількісні характеристики вживання порівняння 

Фігура контрасту, зафіксована  

в аналізованих прозових текстах 

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ПОРІВНЯННЯ / COMPARISON 330/ 1500 22% / 100% 

 

У цьому процесі беруть участь різні семантичні типи образних порівнянь. 

Їхній прагматичний потенціал безпосередньо пов’язаний з семантикою лексичних 

одиниць, що задіяні у порівняння. Чим сильніше протиріччя двох смислових 

планів, що відносяться до різнорідних понять, тим яскравіше вироблений 

комічний ефект. Цьому також сприяє сукупний вплив комплексу стилістичних 

прийомів, що реалізують соціальну настанову автора в контексті порівняння, як 

у наступному прикладі, де від погляду героїні, здавалося, залежало ціле життя: 

I frowned, confused by the question even though it was perfectly 

straightforward. I looked back and forth to all their faces. Dad was looking at me 

with concern, Mum was nodding at me encouragingly and Mrs Butler looked like she 

was going to cry. She looked like her entire life depended on my answer. I suppose it 

did, in a way [451, с. 365]. 

 Літота (від гр. litotes – простота) є навмисне применшення ознаки 

предмета (поняття), що виражається запереченням протилежного. Літота 

створюється на підставі антонімів за допомогою частки не- або префіксів не-, без- 

[Селіванова 2006, c. 308]. Іншими словами, літота є спосіб утвердження позитивної 

ознаки. Адже для того, щоб отримати позитивну ознаку через заперечення, треба 

заперечувати негативну ознаку. Літота може реалізовувати ефект ошуканого 

очікування, поєднуючись з іншими літотами, запереченням, оксюмороном.  
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Таблиця 4.3 

Кількісні характеристики вживання літоти 

Фігура контрасту, зафіксована  

в аналізованих прозових текстах 

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ЛІТОТА / LITOTES 210/ 1500 14% / 100% 

 

Входячи в контекст контрасту, через літоту створюються алогічні, 

парадоксальні висловлення, передається іронічне ставлення автора до 

висловлення, оточення або персонажів. До слова: 

The room was narrow, like a high box, with one hard upright chair and a 

narrow bed with a cast-iron bedhead, and a precisely folded white dimity bedspread. 

There was a tiny bookcase, in dark oak, and books everywhere there could be, under 

the chair, sticking out in boxes under the bed, under the dressing-table [455, с. 154]. 

Усе в описуваній вузькій кімнаті, подібній до коробки, у цьому фрагменті було 

настільки вузьким a room, like a high box, a narrow bed, a tiny bookcase, що 

порозпихувані речі (книжки) творили хаос.  

 Гіпербола, як протиставлення літоті, (від гр. hyperbole – перебільшення) 

грунтується на перебільшенні предмета, інтенсивності ознаки, перебігу дії з 

метою увиразнення й аргументації [428, c. 85]. Реалізація контрастних зв’язків в 

гіперболі здійснюється за рахунок зіткнення звичайного, природного у 

відносинах між явищами / предметами і неможливого, нереального, 

гротескного. Наприклад: 

It was like Chinese whispers, starting out small but eventually growing and 

becoming exaggerated, from the freshly painted wooden boats that bobbed on the surface 

in Carrick-on-Shannori, to finally carrying steel and metal ships alongside cranes and 

warehouses that was the grand excitement of Shannon Foynes Port [451, с. 107]. 

Гіпербола надзвичайно експресивна. У створенні художньо-естетичного 

ефекту бере участь як кількісна, так і якісна (образна) гіпербола. У багатьох 

проаналізованих контекстах гіпербола поєднується з іншими стилістичними 

прийомами, утворюючи гіперболічні метафори, порівняння, епітети.  
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Таблиця 4.4 

Кількісні характеристики вживання гіперболи 

Фігура контрасту, зафіксована  

в аналізованих прозових текстах 

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ГІПЕРБОЛА / HYPERBOLE 240 / 1500 16% / 100% 

 

Гіпербола найчастіше є провідним стилістичним прийомом, на основі 

якого будується контекст контрасту. Для прикладу: 

And Mrs Papagay, that cautious woman of the world, screamed out and pushed 

automatically at him with strong rejecting hands, so that he bounced back on his 

bottom on to the hearthrug, clutching at her ankles, and making a wheezing noise 

from a purply face [455, с. 215]. 

 Іронія (від гр. eironeia – удавання) – стилістичний прийом, за 

допомогою якого в слові з’являється взаємодія двох типів лексичних значень: 

предметно-логічного і контекстуального, заснованого на протилежності, які 

взаємовиключають одне одного. Метою іронії є глузування, висміювання: to 

enjoy her majesty’s hospitality – користуватися гостинністю її Величності, 

тобто сидіти у в’язниці [428, c. 198]. Зазначимо, що в іронії контраст 

реалізується через висловлення глузування шляхом вживання слова, прямо 

протилежного його основному, через здійснення удаваного вихваляння: 

William said, ‘It is very interesting that it is only this very aggressive male who 

has the pink coat. Two of the others are male, but they are not flushed with anger, or 

elation, as he is. Mr Wallace argues that females are dull because they keep the nests 

in general, but this father both makes and guards his own hatchery until the fry swim 

away [455, с. 32]. У цьому фрагменті описується дуже агресивний чоловік у 

рожевому пальто, що створює комічність ситуації за допомогою контрасту. 

Іронія може розглядатися в вузьколінгвістичному смислі як стилістичний 

прийом, який реалізує категорію контрасту. Обов’язковим компонентом іронії є 

сигнали іронії (формальні чи семантичні), бо вони дозволяють розшифрувати 

вислів відповідно до авторської пресупозицїї.  
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Таблиця 4.5 

Кількісні характеристики вживання іронії 

Фігура контрасту, зафіксована  

в аналізованих прозових текстах 

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ІРОНІЯ / IRONY 75 / 1500 5% / 100% 

 

Незалежно від типу іронії, в її основі лежить суперечність між 

одночасною істинністю і хибністю висловлення, що робить її експресивним 

засобом створення комізму.  

Продуктивним засобом вираження контрасту є також парадокс.  

 Парадокс (від грец. рaradox – несподіваний, дивний) – твердження або 

вислів, який суперечить поняттям або здоровому глузду. У ширшому значенні 

це – „судження, яке розходиться із загальноприйнятими уявленнями, 

запереченням того, що є безумовно правильним” [428, c. 443].  

 

Таблиця 4.6 

Кількісні характеристики вживання парадоксу 

Фігура контрасту, зафіксована  

в аналізованих прозових текстах 

КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ПАРАДОКС / PARADOX 120 / 1500 8% / 100% 

 

Парадокс, як стилістичний засіб, формує контраст, надаючи сучасному 

англійськомовному художньому прозовому тексту дотепності і додаткового 

стилістичного колориту, своєрідного надмірного емоційно-естетичного 

забарвлення. Наведімо приклади: 

‘She was to be married, you see, only Captain Hunt, her fiance, died quite 

suddenly. It was a terrible shock, poor Eugenia is onl just recovering. It is like being 

a widow without being married, I think. We don't talk about it. But everyone knows of 

course. I'm not tittle-tattling, you know. I just thought since you are to stay here a 

little time it might be helpful to you to know it’ [455, с. 6]. 
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I have noticed you know nothing. Go back to your beetles, and your creepy-

crawlies. I won't hurt the little puss, you can believe. Just add a bit of natural spice. 

Anyway, it's none of your business. You are a hanger-on.’ ‘And I have yet to learn 

what use you are to the world, or anyone in it’ said William, his temper rising. 

Surprisingly, Edgar laughed at this, briefly, and without a smile. ‘I told you’ he said. 

‘I have noticed you know nothing.’ And he pushed past William and went out to the 

stables [455, с. 108]. У наведених вище прикладах спостерігаємо використання 

парадоксу a widow without being married (бути вдовою, не будучи одруженою) та 

Edgar laughed at this, without a smile (сміятися без усмішки). 

Отож, контекстуальна актуалізація протилежних дій у прозових текстах, 

що є негативними за своєю суттю, призводить до конструювання у них 

розмаїтих функційних типів контрасту з явно вираженою соціальною 

спрямованістю (відсутність гармонії між зовнішнім світом буття і внутрішнім 

світом контроверсійних міркувань акцентуйованих персонажів). Він 

доповнюється і уточнюється розмаїтими контекстами.  

Відтак, можна стверджувати, що класифікація контрастем за 

композиційними та синтаксичними параметрами формує її лінгвальний 

контекст. Окрім цього, контрастема у художньому прозовому тексті може 

створювати багатовимірну опозицію різнорівневих мовностилістичних засобів 

або стилістичний контекст. Ці два типи перебувають у тісній взаємодії і 

корелюють як частина з цілим: тобто, якщо лінгвальний контекст звужує 

значення мовного елемента, то стилістичний, навпаки, розширює його [154, 

с. 159; 176, с. 189]. Фактично, стилістичний контекст є тлом, на ґрунті якого 

виникають смислові контекстуальні зв’язки контрастеми англійськомовного 

художнього прозового тексту. 
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4.2 Стилістичний контекст контрастеми в англійськомовному 

художньому прозовому тексті 

 

Визначених меж організації лінгвістичного і стилістичного контексту не 

існує, проте ці два види контексту контрастеми знаходяться в тісній взаємодії і 

композиційно корелюють як частина з цілим: якщо лінгвальний контекст 

автономний, є двочленним поєднанням контактно або дистантно розташованих 

одиниць з взаємопротилежним значенням та звужує значення мовного 

елементу, то стилістичний контекст контрасту охоплює кілька мовних рівнів, 

створює ієрархію форм і смислів при домінуючій ролі контрастної семантики, 

впорядковує і організовує прозовий текст [14, c. 270]. 

Стилістичний контекст тлумачиться як чинник, що визначає зміну 

смислового обсягу контрастеми, зумовлює виникнення у ній оказіональних 

конотацій та несе додаткову інформацію. Виявляючи максимум 

контекстуальних зв’язків, стилістичний контекст, на думку дослідників, 

посилює одні семи і нейтралізує інші [11; 26]. Основні чинники стилістичного 

контексту розглянемо за такими параметрами: 

а) повтори і контрасти (на лексико-семантичному рівні), тобто повторення 

однакових, подібних за значенням або, навпаки, антонімічних слів, а також слів, 

які мають одинакову або, навпаки, протилежну оцінку: 

The writing commanded to the Angel of the Church of the Laodiceans. “I know 

thy works, that thou art neither hot nor cold: I would thou wert cold or hot.” “So then 

because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spue thee out of my 

mouth” [455, с. 204] 

б) елементи в еквівалентних позиціях і пов’язаний з цим взаємовплив, 

тобто контекстуальне зближення слів за змістом або характером конотацій; 

Mr Burton’s office was in a room the size of a closet, just about big enough for 

two armchairs. I chose to sit in the dirty olive-green velvet-covered chair with dark 

wooden handles, as opposed to the stained brown velvet-covered chair. They both 

looked like they dated from the forties and hadn’t been washed or removed from the 
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small room since. There was a little window so high up on the back wall that all I 

could see was the sky. The first day I met Mr Burton it was a clear blue. Every now 

and then a cloud passed, filling the entire window with white before moving on [451, 

с. 59]. <…> ‘I hope you’re comfortable in our designer top-of-the-range furniture?’ 

He wrinkled his nose in disgust as he settled into the chair, which had burst at the 

side and had foam spilling out [451, с. 61]. 

в) транспозиція на різних рівнях, вживання слів із предметною 

віднесеністю (семантичний рівень), порушення сполучуваності (лексичний 

рівень), вживання у синтаксичній функції (синтаксичний рівень). 

I awoke in my childhood bedroom and stared at the same floral wallpaper I 

was forced to look at all throughout my teens. I had hated it then, I couldn’t wait to 

see the back of it, but now it gave me a strange sense of comfort. I smiled, feeling 

delighted to be home for the first time in my life. There was no bag by the door, no 

feeling of claustrophobia or fear of losing things. I had been at home now for three 

days, catching up on sleep and resting my injured and weary body. I had broken my 

leg, twisted my ankle and had stitches on the crown of my head but I was home and I 

was happy [451, с. 477]. 

Отож, стилістичний контекст контрастеми здатний інтегрувати тропи, які 

створюють єдину образну систему у цілому художньому прозовому тексті та 

залежить від особливостей стилістичної функції і структурності художнього 

прозового тексту. На підставі аналізу текстової специфіки контрастеми її 

відносимо до різновиду стилістичного контексту за такими параметрами: 

 контрастема створює семантичну і структурну впорядкованість тексту;  

 стимулює виникнення інформації іншого роду;  

 залучає для здійснення стилістичної функції мовні елементи різних рівнів. 

Додамо, що у стилістичному контексті контрастний ефект передається не 

одномірною як в лінгвальному контексті, а багатовимірною опозицією одиниць 

різних рівнів. З огляду на зазначене виокремлюємо два розуміння контрастеми:  

а) контрастема як протиставлення у загальному значенні;  
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б) контрастема як прийом експлікації важливішої інформації.  

У дослідженні стилістичної природи контрастеми і її функцій в 

художньому прозовому тексті виходимо з логічного принципу дихотомічного 

поділу. Він полягає у тому, що обсяг поняття поділяється на дві взаємовиключні 

множини. Тобто, кожному предмету множини властива певна ознака, а в 

кожного предмета іншої множини ця ознака відсутня [427, c. 383–384]. 

Контрастема як лінгвостилістичний засіб є цілісною структурою, в яку 

органічно входять мовні засоби, організовані принципом контрастності. 

Основним лексичним матеріалом контрастеми є мовні та мовленнєві антоніми. 

Перші маркують контрастему на лінгвальному рівні, подають інформацію 

першого порядку про наявність зіставлення. Інші забезпечують її стилістичну 

ефективність. У структурі контрастеми виникають зчеплення слів на основі 

семантичних невідповідностей, часткових суперечностей, неповної смислової 

узгодженості. Тому в аналізі контрастеми треба враховувати усі її смислові 

відтінки, нашарування, які з’являються на основі зіставлення понять, як от:  

That day my dad won £500 in the lotto scratch cards. He was so delighted, I 

could tell. He sat down in the kitchen with me and tried not to smile but I could see 

the corners of his lips curling. We could hear Mrs Butler crying in the next room with 

my mother. He placed his hand over mine and I knew he was thinking right then that 

he was so lucky, what a lucky father to win money in the lotto and still have his 

daughter when people like Mr and Mrs Butler were suffering so much. I, in turn, was 

glad that I hadn’t gone missing, and due to Jenny-May’s no-show I was now the 

undisputed champion of King/Queen. I’d also made some new friends now that Jenny-

May wasn’t around to tell them not to. Things were going great for my family and life 

couldn’t possibly be any worse for Mr and Mrs Butler. My parents stayed up late 

those nights, talking and thanking God how they had been blessed [451, с. 368]. 

У поданому фрагменті прозового тексту спостерігаємо контрастивні 

антонімічні пари to smile ↔ crying, delighted ↔ suffering, great ↔ worse, які 

яскраво демонструють наявність зіставлення. За допомогою цих контрастивних 

пар автор у фрагменті художнього тексту передає емоційну картину, в якій 
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зображено дві родини: в одній (the Butlers) сталося горе – зникла їхня дочка 

(Jenny-May); в іншій – саме в цей день батько виграє в лото £500, так, що 

родина радіє та дякує Богу, що їх дочка жива та здорова. Стилістичний контекст 

контрастеми доповнює її функційна роль у стилістичній конвергенції. 

 

4 .2 .1  Функційна  роль контрастеми у стиліст ичній 

конвергенці ї .  У лінгвістичній літературі термін конвергенція вперше згадано 

М. Ріффатером, який визначає її, як злиття декількох стилістичних тропів у 

відрізку тексту для реалізації певної стилістичної та експресивно-оцінної 

функцій. Утім у термінологічній енциклопедії О. О. Селіванової конвергенцію 

(від лат. convergo – наближуюся, сходжуся) подається як зближення або збіг 

двох мовних ознак чи явищ [428, с. 245]. В іншому енциклопедичному словнику 

конвергенція також визначається як „зближення або збіг двох і більше 

лінгвістичних сутностей” [427, с. 234].  

Поняття конвергенції у праці трактуємо як засіб посилення виразності, що 

складається з концентрації в одному окремому місці художнього тексту кількох 

стилістичних засобів. За Т. В. Матвєєвою, конвергенція прийомів як взаємодія 

кількох стилістичних тропів у визначеному місці прозового тексту також 

підсилює контрастне протиставлення [179, с. 8]. Конвергенція тлумачиться як 

„концентрація” або „згущення” стилістичних тропів на порівняно невеликій 

ділянці тексту” [428, с. 245]. Додамо, що конвергенція як комплексний 

стилістичний прийом, розцінюється як засіб вираження в певному місці тексту, 

характеризується смисловою і структурною інтеграцією та сильною 

експресивністю. Конвергенція це також „зближення або збіг”, „концентрація”, 

„скупчення” [176]. А. А. Гольдман, [88, с. 41–42], Г. А. Копніна, [143, с. 56], 

пропонують класифікувати конвергенцію стилістичних фігур за такими 

основними принципами: 1) за характером розташування компонентів 

конвергенції виокремлюють зосереджену, розсіяну і текстову [Копніна], та 

локальна і текстова конвергенції [Гольдман]. 2) за кількістю компонентів 

конвергенції наявні двокомпонентна і багатокомпонентна конвергенцію 
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[Копніна], бінарна і численна [Гольдман]. 3) за якісною характеристикою 

компонентів виокремлюють гомогенну, гетерогенну, змішану [Копніна], 

інваріантну та варіантну класифікації стилістичних тропів, які вступають у 

конвергенцію [Гольдман]. Класифікацію конвергенції стилістичних фігур 

подано у схемі на рис. 4.3.: 

 

Рис. 4.3. Класифікація конвергенції стилістичних фігур 

 

Для кращого сприйняття простежимо функційну роль контрастеми у 

стилістичній конвергенції на таких прикладах: 

They [butterflies] fly in the broad, sunny roads in the forest, they float very 

slowly, occasionally flapping their wings, like birds, and they almost never come 

down below twenty feet, so they are almost impossible to catch, though exquisitely 

beautiful to see, sailing in the greenish sunlight. But I employed some agile little 

Indian boys to climb up for me and they were able to bring me a pair of a related 

species equally rare and in its way equally lovely, though not blue – here, look – the 
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male is a lustrous satiny-white, and the female is a quieter palelavender, but still 

exquisite [455, с. 18]. 

‘She believes in love and romance. She believes her life is one day going to be 

transformed into something wonderful and exciting. She has hopes and fears and 

worries, just like anyone. Sometimes she feels frightened.’ He pauses, and adds in a 

softer voice, ‘Sometimes she feels unloved. Sometimes she feels she will never gain 

approval from those people who are most important to her’ [459, с. 262]. 

У наведених прикладах виявляємо зосереджену (в кінці уривку), 

двокомпонентну (male ↔ female, blue ↔ white ↔ pale lavender, she believes, 

sometimes she feels) та гомогенну конвергенції. 

Яскравими прикладами функційної ролі конвергенції можуть слугувати 

також наступні фрагменти аналізованого художнього прозового тексту: 

For the next couple of weeks, nothing can pierce my happy glow. Nothing. I 

waft into work on a cloud, sit all day smiling at my computer terminal, then waft 

home again. Paul’s sarcastic comments bounce off me like bubbles. I don’t even 

notice when Artemis introduces me to a visiting advertising team as her personal 

secretary. They can all say what they like. Because what they don’t know is that when 

I’m smiling at my computer, it’s because Jack has just sent me another funny little 

email. What they don’t know is that the guy who employs them all is in love with me. 

Me. Emma Corrigan. The junior [459, с. 250], або в наступному уривку: 

‘In that world, in the spiritual world,’ said Mr Hawke, ‘they have their light 

from the spiritual sun, and cannot see our corresponding material sun, from our dead 

world. It appears to them asthick darkness. There are also some quite ordinary spirits 

who cannot bear material things, for instance, those from the planet Mercury, who 

correspond in the Grand Man to the memory of things, abstracted from material 

things. Swedenborg visited them and was allowed to show them meadows, 

fallowlands, gardens, woods and streams. But they hated that, they hated their 

solidity, they like abstract knowledge, so they meticulously filled the meadows with 

snakes and darkened them, and turned the streams black [455, с. 181]. 



178 

 

У наведених вище уривках художніх прозових текстів простежуємо 

розсіяну, багатокомпонентну (nothing, on a cloud ↔ smiling, what they don’t 

know, me, the spiritual sun ↔ material sun, ordinary spirits ↔ material things hated 

↔ like) та гетерогенну конвергенції. 

Отже, шляхом з’ясування приналежності контрастем до різних мовних 

рівнів виокремлюємо лексичну та синтаксичну конвергенцію, а також їхні 

комбінації. У процесі визначення зазначених типів конвергенції логічно постає 

питання виявлення домінанти, яка виконує інтегративну функцію контрастеми. 

 

4 .2 .2  Інтегративна  стилістична  функція  контрастеми.  Термін 

„функція” трактується лінгвістами двояко, як: 1) роль, притаманна даній мовній 

одиниці в мовному процесі; 2) мета вживання того чи іншого засобу або 

комбінації засобів [175; 295]. У визначенні поняття інтегративної стилістичної 

функції закономірно враховуються усі визначення функції, згадані вище, так як 

стилістика використовує не тільки факти інших лінгвістичних дисциплін, але 

вивчає елементи мови з принципово інших позицій – з точки зору їх виразного 

потенціалу в художньому прозовому тексті. При цьому в кожному з текстів 

може реалізуватися кілька функцій рівночасно як інтеграція стилістичних 

засобів в художньому дискурсі. 

Проблеми інтегративної стилістичної функції дослідники торкаються 

практично в кожному аналізі прозового тексту, утім, як зауважує І. В. Арнольд 

[14, с. 48], її науково напрацьованої теорії досі не існує. У розгляді 

інтегративних стилістичних функцій контрасту в художньому прозовому тексті 

у цій праці опираємося на теоретичні надбання, випрацювані попередниками. 

Інтегративна стилістична функція визначається дослідниками як виразний 

потенціал взаємодії мовних засобів у тексті, що забезпечує передачу поряд з 

предметно-логічним змістом тексту, закладену в ньому експресивну, емоційну, 

оцінну та естетичну інформацію [14, с. 47].  

Вважаємо, що домінувальною інтегративною стилістичною функцією як 

мовного явища антонімії, так і стилістичного прийому антитези, є контрастема, 
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оскільки, як зазначає Н. Л. Соколова, усі випадки спільного парного вживання 

антонімів являють собою єдину систему її використання у стилістичних цілях 

[237]. Насправді, контрастема, явище багатоаспектне, вона не може виконувати 

одну чітко окреслену стилістичну функцію. У цьому і полягає складність опису 

стилістичного функціонування контрастеми.  

Перелік антонімічних функцій досить широко представлений в існуючих 

дослідженнях з антонімії, антитези, оксюморону [22; 121; 180; 237]. 

Контрастема як різновид опозиції може реалізувати цілу низку функцій 

(лінгвістичних і стилістичних), залежно від типу контрастем, які представлені в 

опозиції. Так, антонімічна опозиція реалізує чисто лінгвістичні функції: 

„розширення значення слова, диз’юнкція, ототожнення протилежних понять”, і 

стилістичні функції: „створення ефекту несподіванки (в оксюмороному 

контексті)”. Наведімо приклади: 

There was a light tap on the door and it was gently opened by a man so tall and 

broad he filled the doorframe. White light impatiently squeezed itself through the 

small spaces he didn’t fill, shooting into my eyes like spears of fire direct from the 

sun. He was of similar age to Helena, with shining ebony skin and intense black eyes. 

He stood well over my own six foot one height and for that reason alone I immediately 

liked him. His figure dominated the room yet brought with it a feeling of safety. A 

small smile revealed snow-white teeth, while eyeballs like purified sugar melted around 

pupils of black coffee. He was hard, but softened around the edges. His cheekbones 

sat high and proud on his face, his jaw square yet, above it, cushioned lips for his 

words to bounce from and launch themselves into the world [451, с. 144]. 

У цьому фрагменті прозового тексту спостерігаємо вираження 

контрастеми через низку антонімічних опозицій: white light ↔ black; shining 

ebony skin and intense black eyes ↔ snow-white; hard ↔ softened, завдяки яким 

реалізуються лінгвальні та стилістичні функції. 

Зазначимо, що контрастема в її сутнісній характеристиці – це спосіб, який 

полягає у відображенні протиріч і конфліктів реальної дійсності. Основною 

стилістичною функцією контрастеми є показати тотожність або посилити 
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контрастивний вплив на читача, який сприймає текст. Залежно від переданої 

автором інформації та суб’єктивної оцінки цієї інформації як автором, так і 

читачем, реалізується комплекс інформативно-оцінних функцій, наприклад: 

Mrs Jesse was a small, handsome woman in her early sixties, with an imposing 

head which sometimes appeared too large for her slight body. She had very clear blue 

eyes in a deep-lined, brown-skinned gipsyish face, with a strong profile. Her fine dark 

hair, streaked with grey, was still abundant; she wore it in delicate bandeaux, falling 

at the sides of her face. She had bird-hands and a bird-sharp look, and a surprisingly 

deep resonant voice [455, с. 172]. 

Через опис автора передається його сприйняття та вплив на читача, 

завдяки різним контрастемам: антитезне протиставлення – small ↔ large; 

imposing ↔ slight; кольоризми – blue ↔ brown-skinned; dark ↔ grey наратор 

посилює вплив на читача. 

Фактично, контрастема як один із способів інтегративної організації 

тексту здатна здійснювати цілу низку стилістичних функцій, які можна назвати 

варіантами структурно-текстової функції в організації єдності тексту, різних 

типів його зв’язку з огляду на висловлене. Розглянемо наступний фрагмент з 

роману А. С. Байєтт “Angels & Insects”: 

Two more pictures. William went to see Eugenia to communicate to her his 

decisions. She had put it about that she was ill, and had her meals brought to her in 

her room, which was not unusual enough to cause any comment in the household. 

‘I know it was bad,’ said Eugenia. ‘I know it was bad, but you must understand 

it didn’t feel bad – it grew little by little, out of perfectly innocent, natural, playful 

things – which no one thought wrong – I have never been able to speak to any other 

living soul of it. You must forgive me for speaking to you – I can see I have made you 

angry, though I tried to make you love me – if I could have spoken to anyone, I might 

have been brought to see how wrong it was. But – he thought it wasn’t – he said – 

people like making rules and others like breaking them – he made me believe it was 

all perfectly natural and so it was, it was natural, nothing in us rose up and said – it 

was – unnatural.”
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And the second picture is very different. Imagine the strong little ship, Calypso, 

rushing through the mid-Atlantic night, as far from land as she will be at any point on 

this voyage. The sky is a profound blue-black, spattered with the flowing, spangled 

river of the Milky Way, glittering and slippery with suns and moons and worlds, 

greater and smaller, like spattered seed. The sea is a deep blue-black, ribbed with 

green, crested as it turns, with silver spray and crinkled crests of airy salt water. … 

Captain Arturo Papagay, whose first command this is, comes past, and smiles his 

rich, mixed smile, white teeth in a golden-brown face, laughing dark eyes. … Matilda 

observes to William and Captain Papagay that the wings are still dusty with life. ‘It 

fills me with emotion,’ she says. ‘I do not know whether it is more fear, or more hope. 

It is so fragile, and so easily crushed, and nowhere in reach of where it was going. 

And yet it is still alive, and bright, and so surprising, rightly seen.’ That is the main 

thing,’ says Captain Papagay. To be alive. As long as you are alive, everything is 

surprising, rightly seen.’ And the three of them look out with renewed interest at the 

points of light in the dark around them [455, с. 158–160]. 

У цьому фрагменті тексту виявляємо інтегративну функцію контрастеми 

як спосіб організації художнього прозового тексту. Автор порівнює дві картини 

життя: перша – це негативне ставлення до життя людини, а друга – як 

протиставляння до першої – маленький, але сильний корабель.  

Специфіка художнього прозового тексту, його образний характер, 

прагнення до виразності експлікується у статусі інтегративної контрастеми, яка 

об’єднує сукупний стилістичний потенціал усіх контрастоздатних засобів. Під 

інтегративністю контрастеми розуміємо акумуляцію її функційних ознак: 

1) ефект впливу; 2) інформативно-оцінність автора; 3) структурно-текстові 

зв’язки. Такий підхід не суперечить виокремленню інтегративних лінгвістичних 

(семантичних, структурних) стилістичних засобів, які забезпечують контрастні 

зв’язки у стилістичному контексті контрастеми. Інтегративну стилістичну 

функцію контрастеми визначаємо як об’єднання сукупного семантичного та 

стилістичного потенціалу засобів вираження.  
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Аналіз фактологічного матеріалу засвідчив, що інтегративна стилістична 

функція здійснюється контекстуальним скупченням [14], а не ізольованим 

стилістичним прийомом. Скупчення (контраст, конвергенція та ін.) реалізується 

взаємодією різних рівнів, представляючи вищий інтегративний рівень. 

Інтегративна функція забезпечує послідовне осмислення предметно-логічної 

інформації. Вона може будуватися і на асоціативних зв’язках, корелюючи у 

синтагматичних і парадигматичних зв’язках прозового тексту. 

Найяскравіше інтеграція стилістичних функцій виявляється там, де 

принцип контрастеми реалізується не тільки на близькому контактному зв’язку, 

а й на дистанційному. Відповідно роль інтегративної функції контрастеми 

підвищується у процесі розширення її меж до рівня закінченого художнього 

прозового тексту (розділу, цілого твору). Для прикладу, в тексті роману 

A.С. Байєтт “Angels & Insects” інтеграція виявляється у композиційно 

ізольованих ділянках, організованих за принципом контрастеми, як от:  

They were all three pale-gold and ivory creatures, with large blue eyes and 

long pale silky lashes visible only in certain lights and shadows. Enid was the 

youngest, still with a trace of childish plumpness, wearing blush-pink organdie 

trimmed with white rosebuds, and a wreath of rosebuds and a net of rosy ribbons in 

her hair. Rowena was the tallest, the one who laughed, with richer colour in her 

cheeks and lips, with the coil of hair in the nape of her neck studded with pearls and 

blush-tipped daisies. The eldest, Eugenia, wore white tarlatan over a lilac silk 

underskirt, and had a cluster of violets at her breast, and more violets at her waist, 

and violets and ivy woven in and out of her sleek golden head. Their brothers had the 

gold and white colouring. They made a charming and homogeneous group [455, с. 5]. 

У цьому фрагменті прозового тексту інтегративна функція стилістичних 

засобів передається дистанційно розташованими парами антонімів: youngest ↔ 

eldest; прикметниками, що позначають колір: pale-gold ↔ ivory, pale silky ↔ lilac 

silk, gold ↔ white, richer colour ↔ velvet-brown; прийменників в опозиції: in ↔ 

out; антитезним протиставленням: doubtful virtue ↔ no virtue.  
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У процесі детального аналізу фактологічного матеріалу з’ясовано, що 

інтегративна функція контрастеми сприяє об’єднанню фрагментів художнього 

твору. Передача змістовної інформації здійснюється сполучними засобами, 

включаючи контрастні асоціати.  

Викладене дає змогу дійти висновку про те, що інтегративна стилістична 

функція контрастеми реалізується як на рівні макроконтексту цілого 

художнього тексту, так і на рівні стилістичного контексту. Стилістичний 

контекст контрастеми розглядаємо як найтиповіший через експлікацію 

стилістичних засобів контрастності. У вираженні контрасту беруть участь не 

тільки лексико-стилістичні засоби, які організовуються на засадах розглянутої 

конвергенції, але й лінгвопрагматичні параметри контрастеми. 

 

4.3 Лінгвопрагматичні особливості контрастеми 

 

Контрастність знаходить своє вираження у відносно закінченому 

висловленні, де функцією конвергенції стилістичних тропів є функція 

виразності [235]. Поняття „контрастність” і „стилістична конвергенція” тісно 

взаємопов’язані і, за словами М. Ріффатера, „є критеріями стилістичного 

аналізу, за допомогою яких визначається наявність явища у вирізненні 

особливості стилю” [223, с. 70–71]. Контрастність у художньому дискурсі може 

концентруватися на певній ділянці тексту у вигляді комбінації і конвергенції 

стилістичних тропів. 

На наш погляд, суттєвий інтерес у дослідженні представляє розгляд 

контрастності у конвергенціях за участю стилістичних тропів. Оскільки 

стилістичні тропи рідко вживаються ізольовано, то вони поєднується з іншими 

стилістичними тропами, такими як повтор та його різновидами: анафорою, 

хіазмом, паралелізмом. Ці стилістичні засоби англійської мови пов’язані з 

аранжувальними засобами, які не створюють образів, а підвищують виразність 

мови і посилюють її емоційність через особливі синтаксичні побудови. 
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Отже, тропеїчно-зображальні засоби вираження у конвергенції контрастності 

роблять протиставлення виразовішим. Контрастність створює ієрархію форм і 

смислів за домінантної ролі контрастної семантики, виступаючи як принцип 

словесної організації співвідношення смислових фрагментів. Крім того, 

контрастність дозволяє вербалізувати концептуально значущі фрагменти дійсності. 

Стилістичні засоби, які організують контрастність, конвенційно 

розподіляємо на дві групи: (рис. 4.4.) 

 основну, до якої входять антонімія, антитеза, оксюморон, парадокс, 

повтори, паралелізми синтаксичних конструкцій; 

 факультативну, яка включає відкрите порівняння та імпліцитне 

порівняння: метафора, епітет, метонімія. 

 

 

Рис. 4.4. Стилістичні засоби – композиційні компоненти контрастності 

 

Наведімо приклади, в яких спостерігаємо повтори та паралелізми 

синтаксичних конструкцій, як основні складові контрастності: 

It had been three years since I’d seen Mr Burton. From a distance I could tell 

that time had aged him well. From a distance it appeared that time hadn’t aged either 

of us. From a distance everything was perfect and nothing was altered. <…> Close 

up, it was a completely different picture [451, с. 275].  

From a distance everything was great, close up things were completely 

different. We couldn’t fight the effects of time; how it alters us, how with each year an 



185 

 

extra layer is glazed upon us, how every day we are something more than we were. 

Unfortunately for me and for Gregory, it was glaringly obvious that I was something 

and somebody far less than who I once was [451, с. 281]. 

До факультативної групи, як зазначено вище, відносимо різні стилістичні 

прийоми: порівняння (відкрите as…as, like) та імпліцитне (приховане): 

метафори, епітети, метонімія та ін., як от: 

How can I describe this place? It’s an in-between place. It’s like a grand 

hallway that leads you nowhere, it’s like a banquet dinner of leftovers, a sports team 

made up of the people never picked, a mother without her child, it’s a body without its 

heart. It’s almost there but not quite. It’s filled to the brim with personal items yet it’s 

empty, because the people who own them aren’t here to love them [451, с. 20]. 

I feel like the dragon in the poem, sitting upon a hoard of treasure, which he 

makes no good use of. I could offer you employment in setting all that to rights – if 

you would accept – and this might give you time to resume your own path in whatever 

way seemed to you best on reflection . . .’ [455, с. 17]. 

The two of them were in some ways alike, rippling with muscle, standing tall, 

somehow strutting with pent-in force, not flowing, like the confined Saladin, like the 

mares and foals in the paddock, like Rowena and Eugenia. William could hear Edgar 

and Lionel coming in and out from rides as he worked, the quick clatter of iron on 

stones, the scrape of horses wheeling and dancing [455, с. 25]. 

He was a strenuous believer in local culture, local loyalties, local talent, and, 

although he had had a brief career as a West End director as a young man, now spent 

his time putting on festivals and play-cycles in churches, music-halls, village barns. 

He was, and said he preferred to be, a huge fish in a reasonably small pond. He was 

very rich. He rarely went South [457, с. 18].  

У процесі дослідження виявлено, що метафора, порівняння, метонімія, 

епітет входять в контекст стилістичних засобів вираження контрастності: 1) як 

прийоми факультативної групи, що підсилюють загальний стилістичний ефект 

контексту, або ж 2) як прийоми основної групи (див.нижче): 
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I know I have the body of a weak and feeble woman but I have the heart and 

stomach of a king. This was all woman, Frederica thought crossly, ordinary woman, 

like peering into the Royal kitchenette at Buckingham Palace to be reassured that 

robes and furred gowns hide a wife and housewife. Turn this queen out of her 

kingdom in her petticoats and handy-dandy, which is the actress, which is the queen? 

[457, с. 14]. 

It had come to Alexander that a thing to do might be to take a run, as it were, at 

Shakespeare, head on. To write a historical drama, like Shakespeare’s own, but in 

modern verse, and confront the time, the place, and the man. Late ,for some private 

reasons and some aesthetic reasons, he had come to leave Shakespeare out and to 

concentrate on the Queen [457, с. 17]. 

У цих фрагментах з роману А. С. Байєтт “The Virgin in the Garden” 

спостерігаємо поєднання таких стилістичних засобів контрастності: відкрите 

порівняння (через like); імпліцитне через: метафору: the heart and stomach of a 

king; епітет: weak, feeble; метонімію: queen, Shakespeare; антитезні опозиції: a 

historical drama ↔ modern verse.  

У наступному прикладі спостерігаємо почуття героя через метафоричне 

порівняння із зливою дощу: 

One day, when they were all occupied on the bank of the stream, including both 

Eugenia and Enid, he was drawn into speaking of his feelings about all this. There 

had been a great fall of spring rain, and various loose clumps of grass and twigs were 

floating along the usually placid surface of the stream, between the trailing arms of 

the weeping willows and the groups of white poplar [455, с. 29]. 

Участь стилістичних фігур, тропів і прийомів у стилістичній реалізації 

контрастності пояснюємо тим, що в контекстах з вираженою семантичною 

домінантою система образних засобів підпорядковується принципу організації 

контексту. У стилістичному контексті прозового тексту проекція контрастності 

може поширюватися і на інші образні засоби. Виявлено, що стилістичний засіб 

порівняння в контексті художнього прозового тексту набуває контрастного 

забарвлення, коли зіставляються об’єкти, які не можна порівнювати, на кшталт: 
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These objects knew things, knew what they were supposed to do. They had 

experience of life and lay in baskets, folded on shelves and hung on rails ready to teach 

those who wore them. Like most of the people here, these objects had tasted life and then 

seen it slip away. And like most people here, they waited until they could taste it again 

[451, с. 284]. 

There was a musty smell in the shop, everything was second-hand; used, had a 

history. Thin T-shirts had depth, had layers glazed upon them. There wasn’t the same 

atmosphere as in a shop of shiny new things. Nothing was squeaky clean and young 

and innocently ready to learn. There were no books unread, no hats not yet worn, no 

pens not yet held. The gloves had held the hand of an owner’s loved one, the shoes 

had walked distances, scarves had wrapped [451, с. 365]. 

У наведених фрагментах йдеться про речі, які порівнюються з людьми та 

про їхні (речей) бажання „смакувати” життя. Проаналізований емпіричний 

матеріал підтверджує наше припущення про те, що у засобах контрастності 

поняття поставлені в безпосередню асоціацію і визначають її протилежність.  

Словом, стилістична конвергенція контрастності, як носій потужного 

інформаційного потенціалу, дає змогу автору домогтися бажаної реакції з боку 

слухача – читача, здійснюючи сильний художній вплив на них, апелюючи 

безпосередньо до їх почуттів. Саме це можливо здійснити за допомогою засобів 

контрастності, як основного принципу літературно-художнього відображення 

навколишньої реальності. Синтаксичний паралелізм, повтори, які входять у 

факультативну групу стилістичних засобів, утворюють контекст контрастності 

практично на всіх рівнях композиції твору. Тобто, тут контрастність 

вирізняється семантичною та стилістичною впорядкованістю, перша 

виявляється як семантична домінанта контрастності і забезпечує спрямованість 

образних засобів, які беруть участь в її стилістичній реалізації; друга 

створюється сукупністю засобів вираження факультативної групи. 

Усі перераховані вище засоби, які стилістично утворюють явище 

контрастності, тісно взаємодіють і створюють єдиний механізм контрастної 

організації контексту. Загострення, послаблення або перетворення засобів 
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контрастності у власну протилежність – подібність – відповідає динамічній 

природі художнього прозового тексту. Стилістичні ознаки контрастності – 

викликають позитивні або негативні емоції – відповідають статичній природі 

англійськомовного художнього прозового тексту.  

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Контраст – композиційно-стилістичний принцип розгортання 

художнього прозового тексту. Ознаками контрасту як стилістичного прийому і 

принципу організації прозового тексту слугує двочленна структура, загальна 

референтність, семантичне / смислове протиставляння взаємодіючих елементів. 

Композиційно наявні семантична й стилістична контрастеми. Наявність 

факультативних ознак дозволяє моделювати необмежену кількість реалізацій 

контрастем. Механізми виникнення контрастеми сходять до авторської інтенції, 

що ґрунтується на усіх екстралінгвальних чинниках, які формують стиль і 

вербалізують концептуально вагомі фрагменти художнього прозового тексту.  

2. Контраст характеризується як основа лінгвістичного механізму ефекту 

протиставляння. Під ним розуміємо композиційно-стилістичний принцип 

розгортання мови, що полягає у динамічному протиставлянні двох змістовно-

логічних, а також структурно-стилістичних планів викладу. Він може 

здійснюватися як на мовному, так і на мовленнєвому рівнях. Утім контрастема, 

як текстовий оператор контрасту в композиційно-архітектонічному сегменті 

прозового тексту відрізняється поліаспектністю. Ідентифікація композиційного 

протиставлення як значущого елемента художньої структури здійснюється на 

основі структурно-семантичної та структурно-стилістичної ознак.  

3. Композиційними типами контрасту є мікро- і макрокомпозиційний 

контраст. Перший тип реалізується при контамінуванні двох дискурсних зон у 

комунікативному просторі прозового тексту, протиставлянні форм подання 

об’єкта і суб’єкта. Другий тип – це виразне протиставляння компонентів 

архітектоніки прозового тексту: початку, кінцівки, основної частини розвитку, 
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зав’язки і розв’язки, заголовки і тексту. Сукупність елементів макрокомпозиції 

та мікрокомпозиції в диктемно виражених протиставленнях забезпечує 

функціонування художнього прозового тексту як тематично завершеного цілого.  

4. Стилістичний контекст контрасту охоплює кілька рівнів, створює 

ієрархію форм і смислів при домінантній ролі контрастеми. Досліджено її 

стилістичний контекст за такими параметрами: семантична і структурна 

впорядкованість; багатовимірна опозиція стилістичних одиниць різних рівнів. 

5. Стилістична конвергенція містить у собі потужний інформаційний 

потенціал, що може здійснити сильний вплив на читача. Емоційний вплив 

контрастеми реалізується в конвергенції стилістичних фігур, взаємодія яких у 

визначеному місці тексту підсилює контрастне протиставлення і сприяє 

створенню цілісного образу. 

6. Розглянуто інтегративну стилістичну функцію контрастеми та 

встановлено її комплексний характер. Стилістичні засоби, які організують 

контрастність розподілено на дві групи: основну (до якої входять антонімія, 

антитеза, оксюморон, парадокс, повтор, паралелізм синтаксичних конструкцій) 

та факультативну (яка включає відкрите та імпліцитне порівняння: метафору, 

епітет, метонімію.  

 

Четвертий розділ дисертації відображено у наступних публікаціях автора: 

[93; 95; 98; 111; 357; 358; 359]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній праці досліджено лінгвопрагматичні особливості 

контрасту в англійськомовному художньому прозовому дискурсі. Всебічний 

розгляд поняття „контраст” дозволив дійти висновку, що воно тісно пов’язане з 

опозицією, протиставленням, протиріччям, які складають собою його логіко-

філософську основу. Ми розуміємо під контрастом композиційно-стилістичний 

принцип розгортання мови, що полягає в динамічному протиставленні двох 

змістовно-логічних, а також структурно-стилістичних планів. 

Художній прозовий текст розглядається як послідовність диктем, що 

реалізують основні текстові категорії, забезпечуючи розкриття усіх імпліцитних 

смислів. Основним засобом впливу на сферу почуттів читача є контрастема як 

виразне протиставлення. Для аналізу контрасту як стилістичної основи 

семантичної організації англійськомовного художнього дискурсу запропоновано 

поняття контрастема, як найменша смислова одиниця художнього проти-

ставляння, яке реалізується через слово (словосполучення), що експлікують 

лексико-семантичний, стилістичний та прагматичний потенціал контрастних 

зв’язків у художньому прозовому тексті. Контрастема, як комплекс протилежних 

засобів, знаходить своє вираження у завершеному висловленні, вплив якого на 

уяву слухача / читача, допомагає здійснити сильний художній ефект.  

У процесі дослідження контрастеми на матеріалі англійськомовних 

художніх прозових текстів виявлено її багатоаспектний характер, що є 

основною підставою виокремлення трьох суттєвих напрямів для її 

характеристики: 1) контрастема за типом номінації; 2) контрастема у 

стилістичних прийомах; 3) контрастема у композиції прозового тексту.  

За типом номінації контрастема характеризується лексико-граматичною 

приналежністю слів з урахуванням актуального членування речення як 

організуючого аспекту змісту текстових одиниць. Тісно взаємодіючи в рамках 

диктемної побудови тексту, вони роблять протиставляння яскравішим і 

максимально сильно впливають на читача. Встановлено, що контрастема 



191 

 

досягає максимального впливу через сукупність стилістичних засобів на 

певному відрізку прозового тексту. Наявність стилістичної конвергенції у 

ключових сегментах художнього прозового тексту посилює контрастне 

протиставлення і створює загальний естетичний ефект вербального твору. 

Контрастема у композиції художнього тексту виявляється через 

протиставлення елементів мікрокомпозиції і макрокомпозиції. Протиставлення 

мікрокомпозиційного рівня забезпечує зв’язність контактно і дистантно 

розташованих фрагментів тексту. Макрокомпозиційне протиставлення повністю 

охоплює текст. Базуючись на диктемній побудові тексту, згадані типи 

протиставлень у своїй сукупності забезпечують композицію художнього 

прозового тексту як тематично завершенного цілого. 

На підставі описаних аспектів контрастеми, а також аналізу фактичного 

матеріалу англійськомовних художніх прозових текстів, виокремлюємо три 

типи конструкцій виразного протиставлення. Ця класифікація включає: 

1) структурні типи контрастеми; 2) семантичні типи контрастеми; 

3) композиційні типи контрастеми. Морфологічні типи контрастеми 

представлені різними частинами мови. Основними типами виокремлюємо 

субстантивний, дієслівний, ад’єктивний і адвербіальний типи контрастеми. 

Синтаксично контраст представлено у структурних моделях простого, 

складнопідрядного, складносурядного та безсполучникового речення.  

Контрастема розглядається як широке протиставлення смислів в тексті, 

що стало умовою виокремлення її семантичних типів: сюжетного, образного, 

символічного, семантико-асоціативного, кольоризмів на позначення 

контрастеми та експліцитно-імпліцитного. Основна функція типів контрастеми 

в художньому творі полягає у виразному протиставленні понять, образів, 

описуваних явищ, як на певному відрізку тексту, так і на рівні цілого. Аналіз 

художніх текстів свідчить про те, що семантичні типи контрастеми висуваються 

на передній план як домінувальні, або зміщуються на задній план. Наявні також 

такі типи контрастеми, які залишаються експліцитно невираженими.  
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Контрастема в композиційній побудові прозового тексту вирізняється 

багатоаспектністю. У взаємодії типів контрастеми в художньому тексті 

виявляються імплікації, виразніше відчувається підтекст, чіткіше виявляється 

авторська позиція, активізуються асоціації з позатекстовим середовищем. Так 

досягається саме той художній ефект, який складає суть вербального твору.  

Зіставлення і порівняння є найефективнішим способом надання вичерпної 

характеристики явищам дійсності. Найяскравіше контрастність у художньому 

прозовому дискурсі виражають лексичні антоніми, які спираються на 

антонімічність морфем, і граматична антонімія, що грунтується на семантичній 

протилежності висловлень. Лексичні антоніми разом з синонімами, омонімами, 

багатозначними словами належать до продуктивних стилістичних засобів 

вираження контрастеми. Протиставлення слів передбачає існування в кожному з 

них спільної семантичної основи. Розвиток нового антонімічного 

протиставлення у прозовому тексті є рівночасно розвитком нового значення у 

словах, що протиставляються. 

Антоніми дають оцінку фактам реальної дійсності через вираження 

контрастних форм. За допомогою контрастного зіставлення фактів 

найяскравіше вимальовується їх глибинна семантика, оскільки на темному тлі 

найчіткіше видніється ясне, звучання чудово сприймається у тиші, знайшовши 

кінець чогось, підсвідомо шукаємо його початок.  

Контрастема в художньому тексті охоплює різні рівні його структури, 

впорядковує та організовує текст. Як один з видів семантико-стилістичної 

організації тексту вона може виявлятися на морфологічному, лексичному та 

синтаксичному рівнях. Рівнями аналізу контрастеми є слова, словосполучення, 

речення. Аналіз прикладів фактологічного матеріалу дослідження проводився 

на зазначених рівнях, залежно від засобів репрезентації контрастеми. Засоби, які 

створюють стилістичний контекст контрастеми, конвенційно поділено на дві 

групи: 1) основну і 2) факультативну. В основну групу входять фігури 

протилежності – антитеза і оксюморон, антонімія, повтор, у якій корелюють 

протилежні поняття, образи, смислові сфери (найбільш типова форма – 
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антитеза); протиріччя, усередині якої несумісність різних понять постає як 

взаємозв’язок, синтез (оксюморон). У факультативну групу входять фігури 

тотожності: порівняння, метафора, метонімія, епітет.  

На підставі вивчення семантичних та функційних особливостей 

контрастеми, виокремлено її найпродуктивніші засоби вираження. Простежено 

дієвість контрастеми у художньому прозовому тексті та встановлено семну 

структуру контрастеми. Основну увагу зосереджено на типах контрастеми, 

причому досліджено, що коли один тип є домінуючим, решта зміщуються на 

задній план. У взаємодії один з одним вони забезпечують реалізацію 

авторського задуму, певний комунікативний вплив на читача.  

Контрастема, розглянута крізь призму особливостей композиційно-

мовних форм, з особливою чіткістю виявляє свою визначальну роль в 

організації образної побудови художнього твору. Контрастема як експресивне 

протиставлення в макросистемі цілого прозвого тексту англійського роману є 

важливим виразним засобом розкриття авторського задуму. 

Пропонованa праця відкриває нові перспективні напрямки дослідження 

контрастеми. Проблематика її дослідження надалі перебуває у полі зору 

науковців і потребує у перспективі подальших наукових пошуків, зокрема у 

когнітивному та концептуальному планах. 
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

ГЛОСАРІЙ ЗАСОБІВ ВИРАЖЕННЯ КОНТРАСТЕМИ 

АЛІТЕРАЦІЯ (від лат. ad - до, litera - буква) - фонетична стилістична фігура, 

звукова організація мовлення шляхом повторення однотипних приголосних чи 

їхніх сполук. А. характерна для ритмічно організованого мовлення, зокрема 

поезії. А. розглядається також у лінгвістичних працях, присвячених 

звукосимволізму. Alliteration 

АЛОГІЗМ (від гр. а - не-, без- і logismos- розум, міркування) – стилістичний 

прийом навмисного порушення логічних зв'язків у тексті з метою створення 

іронії, комічного ефекту, підкреслення жанрових і стилістичних особливостей. 

АНАФОРА (від гр. anaphora- винесення вгору) – 1) як вияв мовної економії, 

семантико-синтаксичне й мисленнєве встановлення співвідношення займенника 

з його вербальним відповідником із попереднього або наступного контексту чи 

невербальним (глибинним) антецедентом – фрагментом змісту, фонових знань, 

який змінюється займенником. 2) Cемантико-синтаксичне явище встановлення 

лексичної або референційної тотожності займенника з його вербальним 

відповідником, який знаходиться у попередньому контексті, на противагу 

катафорі, що потребує співвідношення з вербальним антецедентом, який 

перебуває у наступному контексті. 3) Cтилістична фігура, що грунтується на 

повторенні початкових звуків, їхніх сполук, слів, синтаксичних конструкцій у 

двох контактних реченнях. Anaphorа 

АНТИТЕЗА (від гр. antithesis - протилежність) – стилістична фігура, яка 

ґрунтується на протилежності понять, що порівнюються; одна з форм 

контрасту. Лексичною базою А. є антонімія, синтаксичною - паралелізм. А. 

може бути простою за умови одного протиставлення і розгорнутою, якщо вона 

має кілька протиставлень або пронизує весь текст. В останньому випадку А. є 
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чинником концептуалізації. А. використовується у фразеологізмах і пареміях, є 

ознакою окремих жанрів. Antithesis 

АНТИФРАЗИС (від гр. ἀντίφρασις – вживання слова в протилежному значенні) – 

різновид тропа, стилістичний прийом, що полягає у вживанні слова або 

словосполучення в протилежному сенсі, звичайно іронічному. Антіфразис 

зазвичай будується на контрасті формально схвального значення або похвали 

уживаного слова або виразу з несхвальним сенсом висловлювання. Antiphrasis 

АНТОНІМИ – однорівневі одиниці мови чи мовлення, значення яких 

перебувають у відношенні протилежності. За ступенем залежності від контексту 

А. поділяються на контекстуальні, семантична протилежність яких виявляється 

лише в контексті, та мовні, протилежне значення яких можливе в ізольованому 

вигляді. Мовні А. можуть існувати в межах значень однієї форми (енантіосемія) 

і бути міжслівними за умови протилежності значень різних мовних знаків. За 

якістю протиставлення виокремлюються А. комплементарні, протилежність 

яких представлена лише двома членами, які взаємно доповнюють один одного, 

контрарні, або градуальні, що мають опозиції, представлені шкалою 

градуальності, яка має середні ланки - мезоніми, конверсійні (векторні), які 

виражають протилежну спрямованість або взаємну зворотність дій чи ознак. А. 

можуть бути не лише лексико-семантичні варіанти лексем, а й морфеми, що 

реалізують цю властивість у словах-антонімах, грамеми як мінімальні 

граматичні значення (однината множина, доконаний і недоконаний вид і т. ін.), 

фраземи і сполуки у мовленні. А. є підґрунтям стилістичних фігур антитези, 

контрасту, паралелізму, хіазму, каламбуру. Antonym 

АСИНДЕТОН (від гр. аsyndeton – безсполучниковість) – стилістична фігура 

мовлення, відсутність сполучників у реченні. Asyndeton 

ГІПЕРБОЛА (від гр. hyperbole - перебільшення) – стилістична фігура, що 

ґрунтується на перебільшенні предмета, інтенсивності ознаки, перебігу дії з 

метою увиразнення й аргументації. Г. може передаватися повторенням коренів 
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у сполучуваних словах, референційно безглуздим висловом, метафоризацією 

позначень сильного болю, сильних почуттів і т.ін. Hyperbole 

ГРАДАЦІЯ (від лат. gradatio – підвищення) – стилістична фігура, що 

грунтується на нагнітанні чи послабленні експресивності однорідних виразних 

засобів, посиленні чи применшенні інтенсивності їхнього денотативного 

значення. Виявами Г. є ампліфікація (клімакс), що грунтується на нагнітанні 

(висхідній Г.) синонімічних тропів (квазісинонімів) або однорідних 

конструкцій; й антиклімакс – спадна Г. за принципом зменшення значимості. 

Gradation 

ЕЛІПС (ЕЛІПСИС) (від гр. elleipsis – випадення, опущення) – явище мовлення 

як вияв мовної економії або стилістична фігура, що ґрунтується на вилученні з 

речення структурно необхідного компонента з метою надати тексту більшої 

виразності, динамічності, уникнути повторень. Е. підтримується синтаксичним 

паралелізмом.  

ЕПІТЕТ (від гр. epitheton – прикладене, додане) – стилістична фігура, троп, що є 

означенням чи обставиною у реченні як атрибут предмета, дії, стану й 

характеризується високою емотивно-експресивною зарядженістю, оцінністю й 

образністю. Е. має метафоричну або метонімічну природу. У широкому 

розумінні Е. є не лише метафорою чи метонімією, а й будь-яким емоційно-

оціночним й експресивним атрибутом. У фольклорі наявні постійні Е. – 

атрибутивні штампи. Е. служить для створення художніх образів. Epithet 

ЕПІФОРА (від гр. epiphora – повторення) – стилістична фігура, що ґрунтується 

на повторенні кінцевих слів чи сполук у двох контактних реченнях або 

віршованих рядках, строфах. Е. служить засобом увиразнення, акцентування 

думки, навіть концептуалізації тексту, створення образності тощо. Epiphora  

ЗАПЕРЕЧЕННЯ – 1) логічна процедура, формалізована за допомогою часток 

не й ні, що позначають відсутність певних зв'язків між компонентами 

описуваної ситуації або неможливість її реального існування. У логічній 
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семантиці, трансформаційній граматиці розглядаються правила узгодження 3. і 

можливості їхньої трансформації. 

2)  Семантико-синтаксичний оператор цієї логічної процедури. 

3)  Елемент значення речення, який указує на думку мовця щодо хибності 

твердження, представленого у висловленні. 

4)  Мовна універсалія; функціонально-семантична категорія мови, що інтегрує 

різнорівневі мовні й мовленнєві засоби за спільним змістом заперечення. 

Засобами цієї категорії є префікси заперечення, частки, предикативи, дієслова, 

заперечні афікси дієслів в аглютинативних мовах, аналітичні форми й 

синтаксичні конструкції, інтонація й порядок слів, заперечні речення. 3. може 

формуватися у висловленні в цілому й існувати лише для деяких складників 

висловлення. Залежно від цього виділяються речення із загальним 3. і неповним 

3. У складних реченнях предикативні одиниці можуть входити до сфери 3., 

проте не підлягають йому (Мене не обходить те, що ти прийшов сюди). У 

деяких мовах ознакою є можливість множинного 3., що не відповідає нормам 

інших мов (Ніхто ніколи про це не подумав). У сучасному дискурс-аналізі 3. 

розглядається як будь-яке висловлення, що втілює два ілокутивні акти: 

твердження й відмову від нього. Виокремлюються три типи 3.: 

металінгвістичне, протиставлене попередній реальності подій; полемічне, що 

ґрунтується на протиставленні автора й суб'єкта висловлення; дескриптивне, яке 

не залежить від інших висловлень і є інформативним. Цікаві результати можна 

отримати при дослідженні 3. у реальних дискурсах, спрямованому на залежність 

його вживання від мети, комунікативних стратегій і тактик мовця і т.ін. 

Negation 

ІНВЕРСІЯ (від лат. inversio – перестановка) – перестановка, зміна звичного 

порядку слів або частин речення, що є ознакою синтаксичного устрою мови 

(наприклад, у германських мовах питальні речення характеризуються І. 

суб'єкта-підмета й дієслова-зв'язки) або використовується з метою емфатичного 

виділення реми. І. розглядається й як стилістична фігура художнього мовлення, 
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що надає повідомленню більшої виразності, урочистості або архаїзує його. І. 

може бути пов'язана з потребами римування поетичного твору. Inversion 

ІРОНІЯ (від гр. еіrоnеіа – удавання) – стилістична фігура, троп, що ґрунтується 

на вживанні слів і висловлень у протилежному щодо буквального змісті, на 

приховуванні за удавано серйозними речами комічного, за позитивною оцінкою 

негативної. Метою І. є глузування, висміювання: англ. to enjoy her majesty's 

hospitality – користуватися гостинністю її Величності, тобто сидіти у в'язниці. І. 

розглядають як непрямий мовленнєвий акт, що є контрперформативним (за 

висловом А. Портера), який досягає перлокутивного ефекту шляхом 

ілокутивного провалу. Локуція іронічного висловлення не відповідає його 

імпліцитній ілокутивній силі. Засобами І. виступає невідповідність 

традиційного й ситуативного позначень, узуального й оказіонального, прямого 

й переносного значень мовних одиниць. І. може ґрунтуватися на парадоксі 

порівняння, антонімії, мейозисі, гіперболі, морфологічній транспозиції, 

змішуванні різних стилістичних масивів лексики. І. є одним із засобів творення 

фразеологічних одиниць. На відміну від гумору, І. приховує негативне 

ставлення до свого об'єкта. Irony 

КАТАФОРА – різновид анафори у широкому розумінні цього терміна; 

семантико-синтаксичне явище встановлення лексичної або референційної 

тотожності займенника з його вербальним відповідником, який знаходиться у 

наступному контексті, на противагу анафорі (у вузькому значенні), що потребує 

співвідношення з вербальним антецедентом, який перебуває у попередньому 

контексті. Cataphora 

КОНТРАСТ – композиційно-стилістичний принцип розгортання мовлення як 

динамічне протиставляння двох змістовно-логічних планів оповіді. Contrast 

КОНТРАСТЕМА – найменша смислова одиниця художнього протиставляння, 

реалізується через слово (словосполучення), що експлікують лексико-

семантичний, стилістичний та прагматичний потенціал контрастних зв’язків у 

художньому прозовому тексті. Contrasteme 
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ЛІТОТА (від гр. litotes – простота) – різновид мейозису; стилістична фігура як 

заперечення ознаки, не властивої об'єкту або подвійне заперечення 

протилежного з метою пом'якшення категоричності оцінки, послабленні 

твердження. Л. створюється на підставі антонімів за допомогою частки не- або 

префіксів не-, без-. Litotes 

МЕТАФОРА (від гр. metaphora – перенесення) – найпродуктивніший 

креативний засіб збагачення мови, вияв мовної економії, семіотична 

закономірність, що виявляється у використанні знаків однієї концептуальної 

сфери на позначення іншої, схожої з нею в якомусь відношенні. М. 

кваліфікувалася як фігура мовлення, стилістичний засіб на підставі порівняння. 

Metaphor 

МЕТОНІМІЯ (від гр. metonymia – перейменування) – найпродуктивніший 

креативний засіб збагачення мови, вияв мовної економії, семіотична 

закономірність, що виявляється у перенесенні позначень одного компонента 

події на інший, імені класу об'єктів на об'єкт цього класу, позначення частини 

на ціле й цілого на частину за суміжністю в межах однієї ситуації. Отже, 

підґрунтям М. служить наявність зв'язків між категоріями й поняттями в 

мисленні людини. Ці зв'язки можуть відображати ієрархію класифікації, поділ 

дійсності та внутрішнього рефлексивного досвіду, відношення складників однієї 

ситуації (просторових, часових ознак, учасників події, їхніх дій і станів, якісних 

і кількісних ознак тощо), каузальні відношення причини й наслідку, умови й 

зумовленого і т. ін. Результатом М. може бути специфікація значення, його 

упредметнення й конкретизація чи генералізація М. є підґрунтям семантичних 

моделей полісемантів і словотворчих типів (наприклад, вторинні предметні 

значення у віддієслівних іменників, у результаті чого їхні суфікси набувають 

нових значень). У мовленні М. руйнує лексичну синтагматику словосполучення 

й речення за рахунок еліпсису та семантичної конденсації змісту згорнутої 

сполуки в одному слові. Metonymy 

ОКСЮМОРОН (від гр. oxymoron – дотепне й безглузде) – стилістична фігура, 

що ґрунтується на поєднанні протилежних, семантично несумісних понять і 
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створенні нового поняття. О. полягає в навмисному конфлікті ядерних значень 

поєднаних слів, який розв'язується усуненням одного з ядерних значень і 

семною трансформацією. О. застосовуються з метою привертання уваги, 

служать засобами створення комічного ефекту, іронії. Підґрунтям О. як 

різновиду мовного парадоксу є абсурд. Oxymoron 

ПАРАДОКС (від гр. paradoxos – неочікуваний, дивний) – у широкому розумінні 

є судженням, яке розходиться із загальноприйнятими уявленнями, запереченням 

того, що є безумовно правильним. Дослідники вважають, що аномалії, або П., 

виникають тоді, коли різні компоненти у складі висловлення суперечать один 

одному. Однак в основу такої суперечливості компонентів можуть бути 

покладені різні аспекти мовного знака: семантичний, когнітивний, 

референційний чи формально-структурний. Парадоксальність мовних 

висловлень вивчалася ще з часів античності (Аристотель, Зенон, Агриппа, Секст 

Емпірик) у риториці й філософії і використовувалася з метою досягнення 

інтелектуальної переваги над співрозмовником у дискусіях. Paradox 

ПАРАЛЕЛІЗМ (від гр. parallelos – той, що йде поряд) – стилістична фігура 

мовлення, що грунтується на тотожності синтаксичної будови, модальності й 

інтонування двох контактних речень або їхніх частин. Parallelism 

ПАРАЛЕПСИС – стилістична фігура, яка утворюється, коли оратор повідомляє 

саме про те, що начебто намагався приховати. П. використовується для 

комічного ефекту. 

ПАРЦЕЛЯЦІЯ (від фр. parcellе – частинка) – 1) синтаксична універсалія 

мовлення, що передбачає побудову повідомлення шляхом розділення речення 

на кілька самостійних висловлень, інтонаційно та графічно відокремлених, 

проте єдиних за змістом. П. є виявом асиметрії системи мови й мовленнєвого 

середовища, незалежності формального та змістовного планів організації 

мовлення. Парцельовані висловлення комунікативно виділені, переважно є 

ремою у загальному змісті події. Проблемою синтаксису є розмежування П. із 

приєднувальними конструкціями, які додають до головного висловлення певні 

повідомлення, зауваження, пояснення, а не членують його. Звичайно 
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приєднувальні відношення є сполучниковими або опосередкованими 

відповідними вставними словами типу зокрема, головним чином, упершу чергу, 

особливо, причому, насамперед. П. є безсполучниковим поділом висловлення. 2) 

Стилістична фігура, що ґрунтується на розділенні речень на відрізки з метою 

увиразнення, експресивності, динамізму мовлення тощо. П. виконує функції 

динамізації, акцентуації, увиразнення, експресивізації певного фрагмента 

висловлення. 

ПОВТОР (англ. repetition) — повторення якого- небудь члена речення, 

словосполучення, розташованих у безпосередній близькості. У поетичному 

творі повтор є необхідним стилістичним елементом, що забезпечує логічність, 

точність, ясність вираження. Стилістичні функції повтору в межах двох 

суміжних реплік розкриваються в тісному взаємозв'язку з контекстом. 

Загальним для них є вираження безпосередньої і завжди експресивно-

забарвленої реакції розмовляючого на сказане (подив, радість, задоволення, 

різні відтінки негативної реакції). Repetition 

ПОЛІСИНДЕТОН (від гр. polys – численний, багато і syndeton – зв'язок) –

стилістична фігура мовлення, що полягає в повторенні однакових сполучників у 

простому чи складному реченні. П. у художніх текстах створює ефекти 

урочистого уповільнення мовлення або накопичення нових вражень і 

переживань, служить засобом експресивності. Polysyndeton. 

ПОРІВНЯННЯ – стилістична фігура, представлена різними синтаксичними 

конструкціями, що відображають мисленнєву операцію поєднання двох 

предметів, явищ, ситуацій, ознак на підставі їхнього уподібнення, установлення 

аналогій між ними. У художніх текстах використовуються П. традиційні й 

оказіональні (індивідуально-авторські). Як троп П. сприяє увиразненню 

мовлення, служить засобом створення образності, експресивності. П. може 

ґрунтуватися на протиставленні за рахунок заперечення. Виокремлюють просте 

П. як уподібнення за однією ознакою й розгорнуте, що ґрунтується на аналогії 

за багатьма ознаками (асоціативним ореолом). Засобами П. є слова з 
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елементами -подібний, -видний, уподібнювальні прислівники, конструкції 

(звороти) із порівняльними сполучниками, частками, підрядні речення, 

структури простого, складносурядного речень, ступені порівняння 

прикметників, прислівників (дієслів й іменників у деяких мовах), лексичні 

маркери П. (подібний, схожий), форми різних відмінків залежно від мови тощо. 

Comparison 

РЕТАРДАЦІЯ – 1) в літературознавсті — композиційний прийом, який полягає 

у штучному уповільненні розгортання сюжету, дії шляхом введення в художній 

твір вставних сцен та епізодів, описів природи і т. ін. 2) в лінгвістиці — 

повторення фонетичної ознаки одного з попередніх звуків у наступному; 

асиміляція. 

РИТОРИЧНЕ ЗАПИТАННЯ (від грец. Rhetor – оратор) – одна із 

стилістичних фігур; яка полягає у використанні запитання, що містить у собі 

ствердну відповідь. Це запитання, яке ставиться не з метою отримання 

відповіді, а з метою афористичного узагальнення загальновідомої або очевидної 

думки. Р. з. не передбачає відповіді, воно лише підсилює емоційність 

висловлювання, його виразність. 

ХІАЗМ (від гр. сhіаsmos – перехрещування у форми грецької літери „хі”) –

стилістична структурно-синтаксична фігура мовлення, що ґрунтується на 

перехрещенні, семантичній трансформації синтаксичних структур двох 

суміжних відрізків тексту. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Додаток Б 

ПРИКЛАДИ 

ВИКОРИСТАННЯ КОНТРАСТНИХ ЗАСОБІВ 

 У ФАКТУРІ АНГЛІЙСЬКОМОВНОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ  

НА РІЗНИХ РІВНЯХ 

 

а) на лексичному рівні експлікації: 

 Jack took Donal's police file out of his bag and placed it on the table 

before him, spreading out the pages one last time. This was his goodbye. This was the 

end, the final glance at all he had studied every day for the past year. The end of the 

search, the beginning of the rest of his life. He wanted to raise a glass to his brother 

one final time, one last drink together. He ran his eyes over the police reports, the 

long hours of dedicated police time, each page reminding him of the ups and downs, 

the hopes and disappointments of the previous year. It had been long and hard. He 

laid out the witness statements in a row, the reports from all of Donal's friends who 

had been with him that night [Ahern 2006, p. 400]. 

 He had been thinking, he said, about the peculiarly material nature of 

the Swedenborgian witness, and its relation to the spiritualist faith. He had been 

much struck, when he first read Swedenborg’s accounts of his journeys to Heaven and 

Hell, by the sage’s claims to have taught the angels in heaven many truths. But why 

should this not be so? A man who lived in two worlds at once would, by his very 

doubleness, learn and teach something that no single-world denizen could suspect. 

The angels did not know, until Swedenborg’s visit, what matter was, or that it was 

distinct from spirit [Byatt 1993, p. 277]. 

 

 

б) на семантичному рівні експлікації: 

 I have found that the many imbalances within our individual lives result 

in an overall more worldly balance. <…> When something is lost, it arrives 

elsewhere. There are the usual philosophical questions: why do bad things happen to 

good people? Within every bad thing I see good, and likewise, within every good thing 

I see bad, however impossible it is to understand it or see it at the time. As humans we 
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are the epitome of life, in life there is always balance. Life and death, male and 

female, good and bad, beautiful and ugly, win and lose, love and hate. Lost and found 

[Ahern 2006, p. 359].  

 Mrs Papagay judged it might be better to end the seance with some 

perhaps uplifting written messages. It was always surprising how the living, in the 

presence of the dead, continued to be pre-occupied with their living concerns, great 

and trivial. No one but herself had been much shocked by Sophy’s state. No one had 

feared for her [Byatt 1993, p. 285]. 

 

 

в) на синтаксичному рівні експлікації: 

 Sophy Sheekhy said, ‘It is all one. Alive and dead. Like walnuts’ [Byatt 

1993, p. 180]. 

 I couldn’t go on to the next case without solving the previous, with the 

result that there was too much paperwork and too little action [Ahern 2006, p. 9]. 

 

 

г) на морфологічному рівні експлікації: 

 All of my life people had told me that my questions were irrelevant, that 

my over-interest in cases of missing persons unnecessary, but right there in the woods 

every stupid, embarrassing, irrelevant and unnecessary question I had ever asked 

about Helena Dickens meant the world to her. I knew there had been a reason for my 

endless searches, my infinite interrogations of myself and of others. And the greatest 

thing of all was that there wasn’t just one reason for it all; sitting next to me by the 

campfire there were four others [Ahern 2006, p. 88]. 

 Edgar would watch William from the height of Ivanhoe's saddle. William 

sensed that Edgar did not like him. Edgar treated him as he treated the intermediate 

folk between the family and the invisible, speechless servants. He offered him the time 

of day, a nod on meeting, and no encouragement to converse [Byatt 1993, p. 26]. 
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д) на стилістичному рівні експлікації: 

 She (Jenny-May) too was ten years old, and in my class at school. I used 

to stare at the pretty photograph of her on the news every day and listen to the 

reporters speak about her as though she was an angel. From the way they described 

her, you never would have known that she threw stones at Fiona Brady during yard 

time when the teacher wasn’t looking, or that she called me a ‘frizzy-haired cow’ in 

front of Stephen Spencer just so he would fancy her instead of me. No, for those few 

months she had become the perfect being and I didn’t think it fair to ruin that. After a 

while even I forgot about all the bad things she’d done because she wasn’t just Jenny-

May any more: she was Jenny-May Butler, the sweet missing girl from the nice family 

who cried on the nine o’clock news every night [Ahern 2006, p. 2]. 

 I know I have the body of a weak and feeble woman but I have the heart 

and stomach of a king. This was all woman, Frederica thought crossly, ordinary 

woman, like peering into the Royal kitchenette at Buckingham Palace to be reassured 

that robes and furred gowns hide a wife and housewife. Turn this queen out of her 

kingdom in her petticoats and handy-dandy, which is the actress, which is the queen? 

[Byatt 1992, р. 14].  
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Додаток В1 

КІЛЬКІСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТОНІМІЧНИХ ПАР – КОНТРАСТЕМ  

ЗА ЛЕКСИКОГРАФІЧНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ 
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WNWD 4 2 10 11 10 9 4 1 4 8 10 1 

LDCE 4 6 17 10 13 10 10 2 4 4 14 2 

RCT 14 3 41 36 23 26 11 3 6 14 36 5 

СED 13 2 36 23 19 18 7 2 4 12 19 3 

 



 

Додаток В2 

КІЛЬКІСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТОНІМІЧНИХ ПАР-КОНТРАСТЕМ 

У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ  

(суцільна вибірка на 50 сторінках тексту) 
 

 

№ 

п.п. 

 

Письменники-постмодерністи 

та їх твори 

 Загальна кількість 

L
o

v
e 

H
at

e 

L
if
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D
ea

th
 

O
rd

er
 

C
h

ao
s 

1. Ahern C. / A Place Called Here 13 7 22 3 2 1 

2. Atwood M. / The Blind Assassin  8 10 13 9 8 0 

3. Bragg M. / Crossing The Lines 14 8 7 2 3 1 

4. Burgess A. / The Complete Enderby 12 4 15 3 0 0 

5. Byatt A.S. / Angels & Insects 30 2 36 15 15 0 

6. Byatt A.S. / Babel Tower 27 1 29 12 5 0 

7. Byatt A.S. / The Virgin in the Garden 23 4 15 5 12 0 

8. Kennedy A. / Everything You Need 17 6 12 3 8 1 

9. Kinsella S. / Can you keep a secret? 10 3 14 0 0 0 

10. Kinsella S. / The Undomestic Goddess 12 5 6 0 1 0 

11. Mc Ewan I. / Atonement 5 8 12 4 3 1 

12. O'Neill J. / At Swim, Two Boys 7 2 12 2 3 1 

13. Smith Z. / White Teeth 15 6 8 10 6 2 

14. Swift Gr. / The Light of Day 12 3 13 2 1 0 

Загальна кількість  205 69 214 70 67 7 
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Додаток В3 

 

КІЛЬКІСНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ АНТОНІМІЧНИХ ПАР-КОНТРАСТЕМ 

У ФАКТУРІ ХУДОЖНЬОГО ПРОЗОВОГО ТЕКСТУ  

(суцільна вибірка на 50 сторінках тексту) 

 

 

№ 

п.п. 

 

Письменники-постмодерністи 

та їх твори 

 Загальна кількість  

G
o
o
d
 

B
ad

 

B
ea

u
ti

fu
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U
g
ly

 

W
in

 

L
o

se
 

1. Ahern C. / A Place Called Here 10 7 4 2 2 5 

2. Atwood M. / The Blind Assassin  14 10 8 3 1 4 

3. Bragg M. / Crossing The Lines 12 9 10 4 2 3 

4. Burgess A. / The Complete Enderby 22 12 11 2 0 2 

5. Byatt A.S. / Angels & Insects 35 7 21 4 0 5 

6. Byatt A.S. / Babel Tower 28 9 13 5 0 2 

7. Byatt A.S. /The Virgin in the Garden 15 6 14 3 1 3 

8. Kennedy A. / Everything You Need 33 8 15 6 2 5 

9. Kinsella S. / Can you keep a secret? 9 9 1 1 2 0 

10. Kinsella S./The Undomestic Goddess 17 7 5 5 3 2 

11. Mc Ewan I. / Atonement 18 12 8 4 3 3 

12. O'Neill J. / At Swim, Two Boys 11 9 8 3 4 2 

13. Smith Z. / White Teeth 20 10 28 4 2 0 

14. Swift Gr. / The Light of Day 12 10 14 7 4 1 

Загальна кількість 256 125 160 53 26 37 
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Додаток Г 

ПРИКЛАД РЕКУРЕНТНОСТІ СЕМНИХ КОМПОНЕНТІВ КОНТРАСТЕМИ 

У ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ДИСКУРСІ 

 

 

Загальна 

к-ть 

Byatt A.S. 

”Angels & 

Insects” 

Sophie Kinsella 

“Can You Keep 

A Secret?” 

Cecelia Ahern 

“A Place 

Called Here” 

ACTION 26 9 34% 3 12% 14 54% 

FEELING 45 14 31% 19 42% 12 27% 

APPRECIATION 16 9 56% 1 6% 6 38% 

PERCEPTION 12 6 50% 1 8% 5 42% 

TASTE 3 1 33% 2 67% - 0 

SOUND 21 1 5% 1 5% 19 90% 

APPEARANCE 17 10 58% 3 18% 4 24% 

NEGATION 23 12 52% 1 4% 10 44% 

SOCIAL 

STRATUM 
6 1 17% 1 17% 4 66% 

OPPOSITION 60 16 27% 2 3% 42 70% 

REPETITION 45 13 29% 11 24% 21 47% 

EMOTION 10 - 0 5 50% 5 50% 

COLOUR 18 12 67% 2 11% 4 22% 
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Додаток Д1 

Діаграма Д.1 

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ЗАСОБИ ЯК МАРКЕРИ КОНТРАСТУ 

 В ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ (у %) 
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Таблиця Д.1 

Кількісні характеристики використання лексико-семантичних засобів як 

маркерів контрасту в художніх прозових текстах 

 
КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

ANTITHESIS/АНТИТЕЗА 345 23% 

OXYMORON/ОКСЮМОРОН 225 15% 

REPETITION/ПОВТОР 255 17% 

RHETORICAL QUESTION/ РИТОР. ЗАПИТ 75 5% 

NEGATION/ЗАПЕРЕЧЕННЯ 420 28% 

GRADATION/ГРАДАЦІЯ 120 8% 

RETARDATION/РЕТАРДАЦІЯ 60 4% 

РАЗОМ 1500 100% 
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Додаток Д2 

Діаграма Д.2 

 

СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ЯК МАРКЕРИ КОНТРАСТУ 

 В ХУДОЖНЬОМУ ПРОЗОВОМУ ТЕКСТІ (у %) 
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Таблиця Д.2 

Кількісні характеристики використання стилістичних засобів як маркерів 

контрасту в художніх прозових текстах 
 

 
КІЛЬКІСТЬ 

АБСОЛЮТНА % 

LITOTES/ЛІТОТА 210 14% 

HYPERBOLE/ГІПЕРБОЛА 240 16% 

IRONY/ІРОНІЯ 75 5% 

PARADOX/ПАРАДОКС 120 8% 

METAPHOR/МЕТАФОРА 405 27% 

COMPARISON/ПОРІВНЯННЯ 330 22% 

PARALLELISM/ПАРАЛЕЛІЗМ 120 8% 

РАЗОМ 1500 100% 
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Додаток Е 

МІКРО- ТА МАКРОКОМПОЗИЦІЙНЕ ПРОТИСТАВЛЯННЯ  

НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ  

С. КІНСЕЛЛИ “THE UNDOMESTIC GODDESS” (2005) 

 

А) мікрокомпозиційне протиставляння: 

Would you consider yourself stressed? 

No. I’m not stressed. → (діалог) 

I’m . . . busy. Plenty of people are busy. It’s the way the world is. I have a high-

powered job, my career is important to me and I enjoy it. 

OK. So sometimes I do feel a bit tense. Kind of pressured. But I’m a lawyer in the 

City, for God’s sake. What do you expect? 

My handwriting is pressing so hard into the page, I’ve torn the paper. Dammit. 

Never mind. Let’s move on to the next question. [p. 9] → (міркування) 

 

‘I’m done,’ I announce, and hand the pages back to Maya, who starts reading 

through my answers. Her finger is travelling down the paper at a snail’s pace. Like 

we’ve got all the time in the world. 

Which she may well have. But I seriously have to be back in the office by one. 

‘I’ve read your answers carefully,’ Maya gives me a thoughtful look, ‘and you’re 

obviously quite a stressed-out woman.’ 

What? Where does she get that from? I specifically put on the form, I am not 

stressed out. 

‘No, I’m not.’ I give her a relaxed, see-how-unstressed-I-am smile. 

Maya looks unconvinced. ‘Your job is obviously very pressured.’ 

‘I thrive under pressure,’ I explain. Which is true. I’ve known that about myself 

ever since . . .  → (діалог)  
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Well, ever since my mother told me, when I was about eight. You thrive under 

pressure, Samantha. Our whole family thrives under pressure. It’s like our family 

motto or something. → (мовлення наратора) 

Apart from my brother Peter, of course. He had a nervous breakdown. But the rest 

of us. 

I love my job. I love the satisfaction of spotting the loophole in a contract. I love 

the adrenaline rush of closing a deal. I love the thrill of negotiation, and arguing, and 

making the best point in the room. 

I suppose, just occasionally, I do feel as though someone’s piling heavy weights on 

me. Like big concrete blocks, one on top of the other, and I have to keep holding them 

up, no matter how exhausted I am . . . [p. 12] → (міркування) 

I turn round and focus on a blue dress hanging the wardrobe door. Some kind of 

uniform, with piping. Why would there be a— 

The alarm bells are getting louder. They’re starting to clang wildly. It’s coming 

back to me like some kind of terrible, drunken dream. 

Did I take a job as a housekeeper? 

For an instant I cannot move. Oh Jesus. What have done? What have I done? 

My heart starts to thump as I take in my situation properly for the first time. I am 

staying in a strange couple’s house under completely false pretences. I slept in their bed. 

I’m wearing one of Irish’s of T-shirts. They even gave me a toothbrush, after I invented 

a ‘suitcase stolen on the train’ story. The last thing I remember before crashing out is 

hearing Іrish gloating on the phone. ‘She’s English!’ she was saying. ‘Yes, speaks 

English perfectly! Super girl. Cordon bleu trained!’ 

I’ll have to tell them it was all lies. [p. 82] → (міркування) 

 

Б) макрокомпозиційне протиставляння: 

Заголовок - “The Undomestic Goddess” 
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I feel numb. It really is all over. I’m sitting in a first-class compartment on the train 

to London, with the other partners. It’s an express train. In a couple of hours we’ll be 

back. I have a new pair of tights on. My make-up has been repaired. I’ve even given a 

fresh statement to the press, hastily constructed by Hilary: ‘Although I will always feel 

affection for my friends in Lower Ebury, nothing is more exciting and important in my 

life right now than my career with Carter Spink.’ 

I said it pretty convincingly. I even found a smile from somewhere as I shook 

David Elldridge’s hand. It’s just possible they might print a picture of that, rather than 

the one of me punching Guy. You never know. 

As the train pulls out of the station I feel a painful stab and close my eyes for a 

moment, trying to stay composed. I’m doing the right thing. Everyone’s agreed. I take a 

sip of cappuccino, then another. If I drink enough coffee maybe it’ll jolt me alive. 

Maybe I’ll stop feeling as though I’m in a dream. [p. 407] 

I look at them all, the cream of the legal world, dressed in their thousand-pound 

hand-made suits, holding state-of-the-art computers. Missing out Not even caring that 

they’re missing out. Living in their own world. 

I don’t belong here. That’s not my world any more. I’m not one of them. 

I suddenly know it, with the deepest certainty I’ve ever felt. I don’t fit; I don’t 

relate. Maybe I did once, but not any more. I can’t do this. I can’t spend my life in 

meeting rooms. I can’t obsess about every little chunk of time. I can’t miss out on any 

more. 

As I sit there, the contracts still piled on my lap, I feel tension rising inside me. 

I’ve made a mistake. I’ve made a huge mistake. I shouldn’t be here. This isn’t what I 

want from my life. This isn’t what I want to do. This isn’t who I want to be. 

I have to get out. Now. [p. 410] 

‘You did?’ says Nathaniel in amazement. He reaches out for my hand but I don’t 

take it. Underneath my joy I’m still feeling unsettled. The hurt of this morning hasn’t 

gone. I can’t pretend everything’s OK. 

‘I got your note.’ I lift my eyes to his and Nathaniel flinches. 
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‘Samantha . . .  I wrote you a different one on the train. In case you wouldn’t see 

me in London.’ 

He fishes awkwardly in his pocket and pulls out a letter, several sheets long; both 

sides of the paper covered in writing. I hold it for a few moments without reading it. 

‘What - what does it say?’ I raise my eyes. 

‘It’s long and boring.’ His gaze burns into mine. ‘And badly put.’ 

I turn the pages slowly over in my fingers. Here and there I glimpse words that 

make my eyes fill instantly. 

‘So,’ I manage. 

‘So.’ Nathaniel’s arms come round my waist; his warm mouth lands on mine. As 

he holds me tight I can feel the tears spilling onto my cheeks. This is where I belong. 

This is where I fit. I finally draw away and look up at him, wiping my eyes. 

‘Where now?’ He looks down over the bridge and I follow his gaze. The railway 

track extends in both directions, way into the distance. ‘Which way?’ 

I look along the endless line, squinting in the sunshine. I’m twenty-nine years old. I 

can go anywhere. Do anything. Be anyone I like. 

‘There’s no rush,’ I say at last and reach up to kiss him again.  

THE END [p. 416]. 

 


