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ВСТУП 

 

На початку минулого сторіччя у світовій науці відбулася кардинальна зміна 

парадигм наукового знання. У сфері гуманітарних наук це стосується, 

насамперед, філософії мови, де дане явище отримало назву „лінгвістичного 

перевороту” [79]. Найбільш точно сутність „лінгвістичного перевороту” можна 

охарактеризувати як „текстуалізацію” світу і свідомості, що пов’язано з 

переглядом співвідношення тексту і реальності, тексту і культури, тексту і мови, 

тексту і автора. Поняття „текст” є одним з базових в постструктуралізмі і 

постмодернізмі [19; 110; 262], які в другій половині – наприкінці XX століття 

стали домінуючими філософськими напрямами: „Нічого не існує поза текстом” 

[79]. Усю людську культуру мовець сприймає як сукупність текстів: свідомість – 

як текст, несвідоме – як текст, „Я” – як текст. Унаслідок глобалізації світу процес 

комунікації охоплює безкінечні проекції та покликання одного тексту на 

інший [79]. Таке розуміння тексту призводить до того, що його онтологічною 

характеристикою в постмодерністському і постструктуралістському розумінні 

стає інтертекстуальність (О. А. Бабелюк [18], Р. Барт [20], Н. В. Бєляєва [28], 

М. Л. Гаспаров [47], М. Ґловінський [57], О. М. Дронова [64], К. Ю. Ігнатов [78], 

О. А. Ільченко [87], Л. П. Комісар [101], Ю. Крістєва [110], Н. А. Кузьміна [114], 

О. О. Леонтьєв [124], Ю. А. Мельник [139], О. В. Найдюк [145], О. С. Переломова 

[154], Н. П’єге-Гро [167], У. О. Потятиник [160], В. А. Просалова [164], 

О. К. Рябініна [170], Н. О. Фатєєва [222], М. В. Ямпольський [236], G. Agger [238], 

N. Fox [249], A. Harrison [252], H. Jacobmeyer [255], H. Kelley-Holmes[257], 

M. Landwehr [260], B. Ott [268], M. Worton [276]). 

На сучасному етапі теорія інтертекстуальності знаходить застосування у 

вивченні різних типів дискурсу: рекламному (С. Л. Кушнерук [117], R. Leppihalme 

[261]), публіцистичному (О. С. Боярських [34], Ю. М. Великорода [39], 

О. А. Ільченко [87], Ю. А. Мельник [139], О. К. Рябініна [170]), художньому 

(Т. В. Белімова [26], Н. В. Бєляєва [28], К. Ю. Ігнатов [78], О. В. Марушкевич 

[133], О. С. Переломова [155], В. А. Просалова [163], Р. С. Чорновол-Ткаченко 
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[227], H. Jacobmeyer [255], C. Ostrowski [267]), фольклорному (Є. О. Гончарова 

[48]), поетичному (L. Edmunds [247], A. H. Harrison [252]), релігійному (S. James 

[256], K. Shawn [270], B. Sommer [271]), політичному (Т. В. Марченко [134]) тощо. 

Дисертацію присвячено комплексному лінгвістичному дослідженню алюзій 

як культурно маркованих одиниць інтертекстуального характеру, їх структурних, 

семантичних, лінгвостатистичних та функціонально-дискурсивних характеристик 

у газетних заголовках (далі ГЗ) сучасних англійськомовних періодичних видань. 

Актуальність теми дисертації зумовлена загальною спрямованістю 

сучасних досліджень на вивчення мовних та позамовних чинників алюзії як 

культурно маркованої одиниці; потребою вивчення тенденцій у вживанні алюзій у 

сучасному англійськомовному газетно-публіцистичному дискурсі; відсутністю 

комплексного структурно-семантичного, лінгвостатистичного та функціонально-

дискурсивного дослідження алюзивних одиниць у мові газетних заголовків. 

Незважаючи на те, що інтерес багатьох сучасних науковців звернений до 

газетно-публіцистичного дискурсу, зокрема до вивчення ГЗ, у науковій літературі 

не існує загальноприйнятої думки про природу алюзії. У нашій роботі алюзія 

розглядається як культурно маркована одиниця, яка є носієм інтертекстуального 

потенціалу ГЗ. 

Питанням вивчення алюзії займалися О. Ю. Абрамова [1], О. С. Ахманова 

[16], К. А. Горшкова [49], О. М. Дронова [63], М. І. Кіосе [97], Г. В. Кузнєцова 

[113], К. Я. Лотоцька [129], Н. Ю. Новохачьова [148], І. Г. Потиліцина [159], 

Р. С. Чорновол-Ткаченко [227], І. С. Ярошевич [237], S. Hylen [254], R. Leppihalme 

[261], B. Sommer [271], J. Thurman [273] та ін. Алюзію в газетно-публіцистичному 

дискурсі вивчали М. В. Воробйова [41], Н. І. Клушина [98], О. О. Лавриненко 

[119], С. І. Сметаніна [198], А. А. Тютенко [220], А. М. Чокою [226], 

Г. С. Шалімова [229], М. І. Шостак [233], H. Davis [242], T. Dijk [245], P. Garrett 

[250], H. Kelly-Holmes [257], G. Kress [258], S. Oliveira [265], K. Richardson [269], 

M. Talbot [272] тощо. Однак відсутнє дослідження експлікації першоджерел 

алюзій і трансформованих текстів-реципієнтів у газетних заголовках із 

застосуванням методів якісного і кількісного опису у міждискурсній площині 
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(американський, британський, австралійський, новозеландський та канадський 

газетно-публіцистичні дискурси). 

Дисертаційне дослідження ґрунтується на сучасних лінгвістичних теоріях та 

теоретико-методологічних засадах інтертекстуальності та прецедентності в 

лінгвокультурології; дискурсивної, структурної, лінгвостатистичної парадигм та 

теорії лінгвістики тексту: М. Ф. Алефіренко, І. А. Бехта, В. Д. Бялик, Т. ван Дейк, 

В. І. Карасик, О. О. Селіванова, К. С. Серажим [2; 30; 35; 244; 92; 174; 177] 

(визначення змісту, структури, типології дискурсу); О. Ю. Абрамова [1], 

Ю. М. Великорода [38–40], М. В. Воробйова [41], О. М. Дронова [64], 

І. В. Захаренко [71], С. В.Зелянко [73], О. А. Ільченко [86], А. Б. Кам’янець [90], 

Ю. І. Ковбасенко [99], Л. П. Комісар [101], Н. А. Кузьміна [114], 

О. В. Марушкевич [133], О. С. Переломова [153–155], У. О. Потятиник [160], 

Н. О. Фатєєва [222], Р. С. Чорновол-Ткаченко [227], K. Cornelius [241], U. Eco 

[246], H. Jacobmeyer [255], R. Leppihalme [261], S. Oliveira [265] (розгляд 

інтертекстуальності як текстової категорії та аналіз з точки зору засобів її 

реалізації в конкретних текстах); В. В. Зірка [76], В. Г. Костомаров [103], 

Г. В. Микитів [140], І. Л. Михайлин [141], В. В. Різун [168], М. В. Ріпей [169], 

О. В. Семида [176], К. С. Серажим [177–179], С. Б. Сереброва [181], В. В. Слінчук 

[196], С. І. Сметаніна [198], Г. Я. Солганик [200], В. Д. Шевченко [231] 

(дослідження газетно-публіцистичного дискурсу); Ф. С. Бацевич [25], О. С. Іссерс 

[85], Г. В. Лазутіна [121], I. В. Лiсовий [126], К. Я. Лотоцька [130], Т. В. Марченко 

[134], О. В. Павловська [150], О. А. Покровська [157], О. В. Семида [176], 

В. В. Слінчук [196], Л. М. Федотова [223], H. Davis [242], T. Van Dijk [243], 

D. Wilson [275] (особливості взаємодії адресанта та адресата, сприйняття та 

інтерпретації читачем запропонованого повідомлення); Н. Г. Єсипенко [67], 

В. В. Левицький [122], В. І. Перебийніс [152], R. Hammerl [253] 

(лінгвостатистичні методи дослідження мовних одиниць). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, темами. Тема дисертації 

відповідає спільній комплексній науковій темі кафедри англійської мови і 

кафедри германського загального та порівняльного мовознавства Чернівецького 
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національного університету імені Юрія Федьковича „Семантичні, синтагматичні 

та парадигматичні властивості різнорівневих одиниць в германських мовах” 

(номер держреєстрації: 0111U003620) і затверджена вченою радою Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича (протокол № 3 від 29 квітня 

2010 року). 

Метою роботи є виявлення тематичних, структурно-семантичних, 

лінгвостатистичних та функціональних властивостей алюзій як маркерів 

інтертекстуальності в ГЗ сучасних американських, британських, австралійських, 

новозеландських та канадських періодичних видань. 

Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

  окреслити теоретико-методологічні засади вивчення інтертекстуальності в 

ГЗ, алюзій як її маркерів та прецедентних феноменів як її першоджерел; 

 розробити дискурсивно-прагматичну і лінгвостатистичну методику 

дослідження алюзивних газетних заголовків (далі – АГЗ); 

  виокремити та систематизувати корпус прецедентних феноменів (далі –

ПФ), репрезентованих в АГЗ; 

   здійснити тематичний, структурно-семантичний і функціональний аналіз 

АГЗ із лінгвостатистичною верифікацією даних; 

 встановити маркери прецедентності (далі – МП) АГЗ, визначити їх міру 

маркованості й демаркувати типи трансформацій ПФ у ГЗ; 

  здійснити порівняльний аналіз алюзій у ГЗ в міждискурсній площині 

(американський, британський, австралійський, новозеландський, канадський 

газетно-публіцистичний дискурси), у часовому зрізі 2009–2013 рр. та за 

культурологічними сферами (Біблія, література, міфологія, історія, фраземіка). 

Об’єктом дослідження є алюзія як маркер інтертекстуальності в газетних 

заголовках сучасних англійськомовних періодичних видань з 2009 по 2013 рр. 

Предмет дослідження – тематичні, структурно-семантичні та 

функціональні характеристики АГЗ. 

Матеріалом дослідження слугували 99814 АГЗ, дібраних з корпусу 

електронної бібліотеки Questia Online Library з 2009 по 2013 рр. із британських, 
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американських, австралійських, новозеландських та канадських газет. Культурно 

марковані одиниці виокремлено з лексикографічних культурологічних джерел: 

The Facts On File Dictionary of Allusions, Merriam-Webster’s Dictionary of 

ALLUSIONS, The Oxford Dictionary of Allusions, The New Dictionary of Cultural 

Literacy, Speak the culture – Britain (обсяг ілюстративного матеріалу – 1201 

одиниця).  

Методи дослідження. Методологічним підґрунтям дисертації є 

лінгвокультурологічна і комунікативно-дискурсивна парадигма 

інтертекстуальності, що обґрунтовує трактування алюзій у ГЗ як маркерів 

інтертекстуальності, які формуються в процесі трансформацій ПФ, 

репрезентованих в алюзіях з тексту-джерела в текст-реципієнт (О. Ю. Абрамова 

[1], О. С. Боярських [33, 34], Д. Б. Гудков [50–53], Ю. М. Караулов [94], 

С. Л. Кушнерук [117], Ю. А. Мельник [139], О. В. Найдюк [145], 

Н. Ю. Новохачьова [148], І. Г. Потиліцина [159], О. П. Семенець [175], 

С. Б. Сереброва [186–188], С. І. Сметаніна [198], А. А. Тютенко[220], 

Р. С. Чорновол-Ткаченко [227], І. С. Ярошевич [237], H. Jacobmeyer [255], 

H. Kelley-Holmes [257], M. Landwehr [260], B. Ott [268], M. Worton [276]). 

Методика дослідження комплексна і передбачає застосування якісних 

(лінгвістичних) і кількісних (лінгвостатистичних) методів: описово-аналітичного 

методу, структурного та квантитативних методів, а також загальнонаукових 

методів спостереження, моделювання та інтерпретації. Елементи опозиційного 

аналізу слугували для виявлення інтертекстуальних переходів у змісті ПФ та 

алюзії; дистрибутивний аналіз застосовано в ході сегментації ПФ; 

трансформаційний аналіз та метод комутації використано для вивчення 

структурно-синтаксичних, структурно-семантичних, фонетичних трансформантів 

алюзій; прийом таксономії релевантний для об’єднання алюзій у класи за 

тематичними, структурно-семантичними та функціональними ознаками; 

лінгвостатистичний аналіз використано для визначення статистично вагомих 

частот уживання алюзій у ГЗ та для визначення міри подібності їх уживання в 

міждискурсній та міжкультурній площинах; функціонально-комунікативний 
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аналіз застосовано для визначення комунікативних інтенцій адресанта у творенні 

алюзій у ГЗ та функціонального навантаження АГЗ; порівняльний аналіз – для 

виявлення спільних і відмінних рис функціонування АГЗ та для зіставлення 

алюзій у ГЗ у міждискурсній площині, за досліджуваний період і за 

культурологічними сферами. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що вперше 

здійснено лінгвокультурологічне, структурно-семантичне, функціональне 

дослідження алюзій із культурологічних сфер Біблії, літератури, міфології, історії 

та фраземіки, які функціонують у ГЗ в американському, британському, 

австралійському, новозеландському, канадському газетно-публіцистичних 

дискурсах із 2009 по 2013 рр. Уперше виокремлено тематичні, структурно-

семантичні та функціональні особливості експлікації ПФ в АГЗ. Новим є аналіз 

типології маркерів прецедентності та алюзивних транформантів на 

парадигматичному рівні. Уперше застосовано методи лінгвостатистичного аналізу 

(кореляційний аналіз і критерій χ2) для верифікації та виявлення статистично 

значущих даних уживання алюзій у ГЗ. Розгляд процесів кодування адресантом 

інформації, закладеної в АГЗ, та вияв їхнього функціонального навантаження 

здійснено вперше. 

Зміст дисертаційного дослідження сформульовано в таких основних 

положеннях, що їх винесено на захист: 

1. Інтертекстуальність – це культурно-семіотичний феномен, що є здатністю 

тексту формувати власний зміст за допомогою покликань до інших текстів, які 

утворюють культурно маркований тезаурус особистості. Категорія 

інтертекстуальності реалізується у газетно-публіцистичному дискурсі (зокрема у 

ГЗ) через алюзії. 

2. Алюзія є маркером інтертекстуальності у ГЗ, відображаючи взаємодію в 

плані змісту першоджерела (ПФ, який є підґрунтям алюзії) і тексту-реципієнта 

(АГЗ) і взаємодію в плані вираження ПФ у ГЗ. У побудові алюзій беруть участь 

два денотати: первинний (прецедентний феномен) і вторинний (текст-реципієнт), 

які є базою для появи та виокремлення тематичних класів та підкласів алюзивних 
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одиниць. В алюзіях у ГЗ відбито культурний компонент, який ґрунтується на 

особистісному світобаченні автора і фонових знаннях адресата.  

4. Актуалізація ПФ в АГЗ зумовлена маркерами прецедентності. Маркери 

прецедентності відтворюють подібність змісту алюзії та змісту прецедентного 

феномена, що дає змогу класифікувати алюзії за тематичними, структурними, 

графічними, синтаксичними ознаками. Міра маркування прецедентності залежить 

від трансформованості ПФ в АГЗ.  

5. Структура АГЗ охоплює лексико-семантичні, синтаксичні, стилістичні та 

морфологічні трансформанти, які змінюють ПФ, надаючи йому експресивності.  

6. Джерелами алюзій у ГЗ є культурологічні сфери „Біблія”, „література”, 

„міфологія”, „історія” і фраземіка. Біблійна сфера є найпродуктивнішою у 

творенні АГЗ, де превалюють імена біблійних персонажів.  

7. Аналіз структурного розподілу першоджерел алюзії в міждискурсній 

площині засвідчує апелювання до різних структурних форм ПФ у процесі 

формування АГЗ (ПФ-слова, ПФ-словосполучення, ПФ-речення). Найбільше 

випадків переважання емпіричних частот уживання різних структурних типів ПФ 

в АГЗ характерні для канадського газетно-публіцистичного дискурсу. 

Статистичний розрахунок структурного розподілу частот ПФ за роками засвідчує, 

що вербальне вираження ПФ у формі словосполучень є найефективнішим 

способом втілення ПФ у АГЗ. 

8. Функціональні властивості АГЗ реалізуються трьома основними 

стратегіями мовної поведінки, зокрема: маркування ПФ; атракції (привернення 

уваги); маніпуляції (сугестивна). Стратегія атракції є домінантною для 

комунікантів. 

Практичне значення одержаних результатів дослідження зумовлене його 

внеском у розв’язання проблем прагмалінгвістики, дискурсології, 

лінгвокультурології, лексичної семантики та стилістики сучасної англійської 

мови. Результати дослідження сприяють розбудові теорії інтертекстуальності та 

прецедентності, а також проблематики, пов’язаної з актуалізацією ПФ у газетно-

публіцистичному дискурсі та реалізацією дискурсивних стратегій і тактик 
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адресанта АГЗ. Практична цінність одержаних результатів зумовлена можливістю 

їх використання у викладанні курсів зі стилістики англійської мови (розділ 

„Стилістика мовних одиниць”), дискурсології (розділ „Типологія дискурсу”), 

лінгвокультурології (розділ „Прецедентні феномени”), комунікативної 

лінгвістики (розділ „Комунікативні стратегії й тактики”), спецкурсів із 

прагмалінгвістики, журналістики, лінгвістики тексту, а також у наукових 

розвідках студентів й аспірантів. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 

дисертаційного дослідження обговорено на 11 міжнародних науково-практичних 

конференціях: „Лінгвістичні та методичні проблеми навчання мови як іноземної” 

(Полтава, 2010), „Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень і 

проблеми перекладу” (Житомир, 2011), „Міжкультурна комунікація: мова – 

культура – особистість” (Острог, 2011, 2015), „Стан та перспективи лінгвістики 

фахових мов та термінознавства в Україні” (Чернівці, 2011), „Мова. Культура. 

Комунікація: на перехресті світів” (Чернігів, 2012), „Актуальні проблеми 

германської філології та прикладної лінгвістики” (Чернівці, 2010, 2012, 2015), 

„Людина як суб’єкт міжкультурної комунікації: сучасні тенденції у філології, 

перекладі та навчанні іноземних мов” (Львів, 2014), „Мова та література у 

полікультурному просторі”, (Львів, 2015) та наукових семінарах молодих учених 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (Чернівці, 

2015). Загальну концепцію та результати дослідження обговорено на засіданні 

кафедри англійської мови Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича (протокол № 6 від 12 травня 2015 р.). 

Публікації. Основні положення роботи висвітлені в 16 одноосібних 

публікаціях, 11 з яких опубліковано у фахових виданнях України (5,37 др. арк.), 1 

статтю – у міжнародному журналі (0,39 др. арк.), а також 4 – у тезах міжнародних 

наукових конференцій (1,29 др. арк.). Загальний обсяг – 7,05 др. арк. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел (276 позицій), лексикографічних 

джерел (25 позицій), джерел ілюстративного матеріалу та додатків, які містять 
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2 рисунки та 34 таблиці, які репрезентують кількісні та статистичні підрахунки 

вживання АГЗ у газетно-публіцистичному дискурсі. Загальний обсяг роботи 

становить 227 сторінок. Обсяг текстової частини – 171 сторінка. 
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РОЗДІЛ 1  

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЮЗІЙ  

ЯК ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ У ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ 

 

 

1.1 Проблема інтертекстуальності у лінгвістиці 
 

Теорія інтертекстуальності має кілька джерел: теоретичні погляди 

Ю. Тинянова, теорія анаграм Фердинанда де Сосюра [236, с. 32–39], теорії 

поетики російських формалістів, які стверджували, що „рушійною силою 

еволюціонування текстів є система зв’язків, що виникає між самими творами” 

[167, с. 64], а також розроблені Ю. М. Лотманом поняття культурної пам’яті, 

семіосфери і семіотичного простору, передбачаючи проблематику 

інтертекстуальності. 

Однак основним джерелом теорії інтертекстуальності є праці М. М. Бахтіна. 

Феномен інтертекстуальності безпосередньо пов’язаний з бахтінським поняттям 

„чужого слова”, яке зберігає наша пам’ять і пропонує нам, коли ми думаємо, 

говоримо або пишемо. М. М. Бахтін стверджував, що текст містить нескінченне 

поле інших текстів, які можуть бути з ними співвіднесені в межах певної 

смислової сфери: „Будь-яке слово (вислів) знаходить той предмет, на який воно 

спрямоване, завжди оскаржене, оцінене, оповите світлом уже сказаних чужих слів 

про нього. Він пронизаний загальними думками, точками зору, чужими 

цінностями, акцентами” [23, с. 89–90]. 

Термін „інтертекстуальність” виник порівняно недавно: вперше він 

прозвучав в 1966 р. під час доповіді Ю. Крістєвої про творчість М. М. Бахтіна, на 

семінарі Р. Барта і опублікований в 1967 р. у вигляді статті „Бахтін, слово, діалог і 

роман”. Основною заслугою російського мислителя на думку Ю. Крістєвої є те, 

що він вперше запропонував замість статичного членування текстів „таку модель, 

у якій літературна структура не присутня, але виробляється по відношенню до 

іншої структури” [110, с. 97]. Це можливо, як вважає Ю. Крістєва, тільки в тому 
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випадку, якщо „літературне слово” розглядається не як певна точка (зі стійким 

змістом), але як „місце перетину текстових площин, як діалог різних видів письма 

– власне письменника, одержувача (або персонажа) і, нарешті, тексти, утворені 

сьогоднішнім або попереднім контекстом” [110, с. 97]. 

Ґрунтуючись на діалогічній моделі мови М. М. Бахтіна, Ю. Крістєва висуває 

поняття інтертекстуальності, сутність якого полягає в тому, що: „Будь-який текст 

будується як мозаїка цитацій, будь-який текст є продуктом всмоктування і 

трансформації іншого тексту” [110, с. 99]. Однак для Ю. Крістєвої інтертекст – це 

не просто низка „точкових” цитат різних авторів, а простір сходження 

різноманітних цитат, а радше – дискурсів. В інтертексті інкорпоровані дискурси, 

які не доповнюють текст-приймач, але перетинають і нейтралізують один одного” 

[110, с. 103]. Таке розуміння інтертексту стало традиційним в працях науковців, 

які займаються цією проблематикою (О. М. Дронова [63], Н. А. Кузьміна [114], 

С. І. Сметаніна [198], Н. О. Фатєєва [222], М. В. Ямпольський [236], D. Chandler 

[239]). На думку Ю. Крістєвої, будь-який текст є інтертекстом: „він є 

інтертекстуальним не тому, що в ньому є елементи, які є предметом запозичення, 

наслідування або деформації, а тому, що письмове тло, на якому будується текст, 

діє за законами редистрибуції, деконструкції та дисемінації попередніх текстів” 

[167, с. 53]. 

Пропонуючи узагальнене розуміння тексту й інтертекстуальності, Р. Барт у 

праці „Задоволення від тексту” (1973) дає класичне визначення 

інтертекстуальності: „Будь-який текст є проміжним текстом по відношенню до 

іншого тексту, але цю інтертекстуальність не слід розуміти таким чином, що текст 

має  певне походження; будь-які пошуки „джерел” і „впливів” відповідають міфу 

про філіацію творів, текст утворюється з анонімних і прочитаних цитат – з цитат 

без лапок” [20, с. 418]. Таким чином, у широкому розумінні інтертекстуальність – 

це явище, яке є характерною рисою будь-якого тексту. 

Більш вузько розглядає інтертекстуальність Ж. Женетт у своїй книзі 

„Палімпсести” (1982 р.): інтертекстуальність – „це не першоелемент літератури, а 

лише один з типів взаємозв’язків, які існують в ній” [167, с. 54]. Позначаючи всі 
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експліцитні та латентні зв’язки між текстами терміном транстекстуальність, 

дослідник виокремлює п’ять типів зв’язків: 1) інтертекстуальність як 

співприсутність в одному тексті двох або більше текстів (цитата, алюзія, плагіат і 

т. д.); 2) паратекстуальність як відношення тексту до свого заголовка, післямови, 

епіграфа і т. д.; 3) метатекстуальність як коментар і часто покликання до свого 

претексту; 4) гіпертекстуальність як висміювання і пародіювання одним текстом 

іншого; 5) архітекстуальність, під якою розуміється жанровий зв’язок текстів. Ці 

основні класи інтертекстуальності Ж. Женетт ділить на численні підкласи та типи 

і простежує їх взаємозв’язки [251, с. 213]. 

Інша детальна типологія інтертекстуальних елементів з опорою на 

класифікацію Ж. Женетта була розроблена Н. О. Фатєєвою: 

1. Власне інтертекстуальність, яка утворює конструкції „текст в тексті”, 

охоплює а) цитати (з атрибуцією і без), під якими розуміють відтворення двох або 

більше компонентів тексту-донора з власною предикацією; б) алюзії – 

запозичення певних елементів претексту, за якими відбувається їх впізнавання в 

тексті-реципієнті, де і здійснюється їхня предикація. Іменні алюзії виступають як 

ремінісценції, тобто покликання не до тексту, а до події з життя іншого автора, 

яке, безумовно, впізнається; в) центонні тексти – комплекс алюзій і цитат (загалом 

неатрибутовані). 

2. Паратекстуальність охоплює цитати-заголовки й епіграфи. 

3. Метатекстуальність, у складі якої виділяють інтертекст-переказ, варіації 

на тему претексту, дописування „чужого” тексту і мовну гру з претекстом. 

4. Гіпертекстуальність як висміювання і пародіювання одного тексту іншим. 

5. Архітекстуальність, яка сприймається як жанровий зв’язок текстів 

[222, с. 122–150]. 

Інтертекстуальність можна вивчати з двох точок зору – з точки зору автора 

та читача (Н. А. Кузьміна [114], Н. О. Фатєєва [222], H. Jacobmeyer [255], 

B. Ott [268], M. Worton [276]). З точки зору автора, інтертекстуальність – це 

доповнення до встановлення зв’язку з читачем, а також спосіб породження 

власного тексту і утвердження своєї творчої індивідуальності через 
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вибудовування складної системи зв’язків з текстами інших авторів. Шон Келлі, 

аналізуючи твердження Р. Барта про „смерть автора” в руслі американського 

постструктуралізму, приходить до висновку про неможливість вилучення автора з 

тексту. Автор лише розчиняється, постійно змінюється і стає невловимим – 

децентрованим, завдяки чому багато інтертекстуальних покликань виникають в 

тексті незалежно від нього [270, с. 19]. 

З авторської точки зору, інтертекстуальність може бути свідомою і 

несвідомою. У першому випадку інтертекстуальність виступає як стратегія 

створення змісту, а в іншому значенні наближається до інтертекстуальності в 

широкому розумінні [255]. Варто зауважити, що при аналізі тексту не можна 

оминути увагою жоден з видів авторської інтертекстуальності. 

З точки зору читача, здатність виявлення в певному тексті 

інтертекстуальних покликань пов’язана з налаштуванням на більш глибоке 

розуміння тексту або запобігання його нерозумінню за рахунок виявлення його 

багатогранних зв’язків з іншими текстами. У другому випадку інтертекст є 

продуктом акту читання, і читачеві надається повна свобода дій в його 

інтерпретації і впізнанні в ньому інтертекстуальних покликань 

(М. В. Ямпольський [235], К. Cornelius [241], L. Edmunds [247]): 

„Інтертекстуальність є сприйняттям читачем зв’язків  між цим твором й іншими – 

попередніми чи наступними творами. Ці твори утворюють інтертекст першого 

твору” [167, с. 57]. З цієї точки зору, інтертекстуальність цілком залежить від 

актів читання, вона існує, якщо тільки її сприймає читач [247]. Однак, як зазначає 

Г. Аггер, такий підхід слід використовувати дуже обережно, зважаючи на те, що 

він може призвести до надмірної ролі читача в сприйнятті твору [238]. 

Схоже трактує читацьке сприйняття і дешифрування тексту І. В. Арнольд в 

термінах стилістики декодування. Художній твір характеризується великою 

кількістю прочитань залежно від досвіду читача і його пам’яті, тобто тієї 

інформації, яку читач мав до читання. І. В. Арнольд говорить про центральну та 

активну роль читача в розумінні змісту тексту. Читач не повинен намагатися 

зрозуміти, що автор мав на увазі при написанні тексту, а повинен зрозуміти те, що 
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дійсно сказано в тексті з урахуванням соціальних і культурних реалій, а також 

своїх фонових знань [12]. 

Активна роль читача в пізнанні і „розшифруванні” інтертекстуальних 

покликань підкреслюється також М. В. Ямпольським, Н. О. Фатєєвою та ін. 

М. В. Ямпольський вказує на руйнування лінійної структури тексту різними 

текстовими аномаліями, які не можуть отримати свого мотивування в тексті, що 

змушує читача шукати іншу логіку, інше пояснення, тобто примушує його до 

інтертекстуального читання. Науковець акцентує увагу на існуванні складної 

моделі інтертексту, в якій задіяно більше, ніж два тексти (третій текст – 

„інтерпретанта”, який дає змогу розшифрувати інтертекстуальне покликання у 

випадку, якщо другий текст цього зробити не може [235, с. 83]), і „геральдичної 

конструкції”, коли текст певним чином цитує сам себе. Існування таких складних 

конструкцій ще раз доводить гіпотезу, висунуту Ю. Крістєвою і Р. Бартом, про 

неможливість сприймання інтертекстуальності як простого „впливу” або 

„запозичення” або як про місце сходження точкових цитат. 

Узагальнюючи погляди науковців про інтертекстуальність, до аналізу 

беремо передовсім свідому авторську інтертекстуальність. Вибір такого підходу 

зумовлений специфікою дослідження, адже у газетно-публіцистичному дискурсі 

при створенні ГЗ відбувається ретельний відбір автором мовного матеріалу, 

оскільки ГЗ пов’язаний з текстом статті метонімічними відношеннями: заголовок 

передбачає актуалізацію у свідомості реципієнта змісту тексту статті, і навпаки, – 

переказ змісту тексту статті сприяє його співвіднесенню з конкретним ГЗ 

[127, с. 44–45]. 

Підтримуємо концепцію інтертекстуальності, запропоновану 

Н. А. Кузьміною. Авторка говорить про інтертекст як про об’єктивно існуючу 

інформаційну реальність, що є продуктом діяльності людини, яка виокремлює три 

основні субстанції інтертексту – Людина, Текст і Час. Людина по відношенню до 

Тексту, на думку дослідниці, виконує функції – Автора і Читача, – які утворюють 

„єдинороздільну сутність”. Автор різними мовними засобами повинен вказувати в 

тексті напрями інтерпретації, а Читач – здійснювати інтерпретацію. 
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Н. А. Кузьміна дотримується синергетичного підходу і вважає, що інтертекст 

наділений певною енергією, за допомогою якої в ньому постійно протікають 

процеси переходу від хаосу до порядку. При цьому створення нового тексту 

(метатексту) розуміється як енергетичний резонанс, що виникає між автором і 

прототекстами (вихідними текстами), що призводить до викиду енергії – 

народження нового тексту (метатексту) [114, с. 98]. 

Деякі тексти володіють більшою енергією, ніж інші, їх називають 

„сильними текстами” [114, с. 51; 222, с. 23; 236, с. 136]. Сильні тексти – це 

хрестоматійні тексти, тобто це тексти, здатні, за термінологією Н. А. Кузьміної, 

породжувати величезну кількість метатекстів, які в свою чергу збагачують своєю 

енергією прототексти. Це тексти, навколо яких і розгортається справжній процес 

художньої еволюції. Сильні тексти є ядром інтертекстуального тезаурусу 

мовної особистості. Інтертекстуальний тезаурус – група текстів, які „мовець 

вважає „чужим” словом при сприйнятті і надає їм статус цитатних при 

породженні власних висловлювань / текстів” [201].  

Інтерес до проблематики інтертекстуальності породив безліч інших підходів 

до розуміння цього терміна, які доповнюють визначення Ю. Крістєвої і Р. Барта і 

виявляють нові аспекти цього поняття. Н. П’єге-Гро інтертекстуальністю називає 

„засіб, за допомогою якого один текст перезаписує інший текст, а інтертекст 

формується з низки текстів, які відображені в певному творі” [167, с. 48–49]. 

Ю. С. Степанов визначає інтертекст таким чином: „У культурі важливе 

місце займає явище поєднання декількох образів і їх словесних маніфестацій; 

результатом цього є інтертекст в широкому сенсі слова, інтертекст як природне 

середовище побутування культурних концептів” [204, с. 4]. 

Н. А. Кузьміна дотримується широкого підходу до визначення інтер-

текстуальності: „Інтертекст – це об’єктивно існуюча інформаційна реальність, яка 

є продуктом творчої діяльності Людини, яка здатна до постійної самогенерації у 

часі” [114, с. 20]. Ґрунтуючись на розробленій Р. Бартом концепції Твір – Текст, 

Н. А. Кузьміна називає умовою виникнення Тексту входження твору в 

загальнолітературний ряд: „Це онтологічна властивість будь-якого тексту 
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(насамперед художнього), яка визначає його „входження” у процес (літературної 

еволюції ), ми і називаємо інтертекстуальністю” [114, с. 25]. 

Д. Чендлер дотримується іншого підходу до визначення 

інтертекстуальності, розуміючи її не як онтологічну властивість будь-якого 

тексту, а як особливі зв’язки між автором і читачем [239, с. 204]. 

З огляду на розмаїття тлумачень стає очевидним, що в розумінні термінів 

„інтертекст” і „інтертекстуальність” існують суттєві відмінності трактування цих 

термінів. Інтертекст може визначатися як прототекст (Н. П’єге-Гро); метатекст 

(В. Руднєв); будь-який текст (Р. Барт, Ю. Крістєва, Н. А. Кузьміна); кілька творів 

(або фрагментів), що утворюють єдиний текстовий (інтертекстовий) простір і 

виявляють невипадкову спільність елементів (Ю. С. Степанов); особливий тип 

зв’язків між автором і читачем (Д. Чендлер). Як зазначає С. Л. Кушнерук, у всіх 

визначеннях терміну „інтертекстуальність” „присутні деякі інваріантні ознаки, які 

можуть бути зведені до наступного: інтертекстуальність – присутність в тексті 

інших текстів або їхніх елементів” [117, с. 20]. 

Поняття інтертекстуальності може бути уточнено в різних аспектах: у світлі 

теорії референції, теорії інформації, семіотики, культурології. У нашій роботі ми 

дотримуємося семантичного розуміння інтертекстуальності як здатності тексту 

формувати свій власний зміст за допомогою покликань до інших текстів. У межах 

нашого дослідження використовуємо термінологію Н. А. Кузьміної, яка найбільш 

чітко визначає поняття інтертексту і його елементів. Отже, інтертекстуальність – 

це формування значення висловлювання через покликання до раніше відомих 

текстів, які утворюють культурно маркований тезаурус особистості. 

Окремим випадком інтертекстуальних відносин є прецедентні феномени. 

Якщо вивчення інтертекстуальних зв’язків доступно здебільшого фахівцям-

літературознавцям або достатньо досвідченим читачам, то прецедентні феномени 

„відкриті” представнику певної національно-лінгвокультурної спільноти, 

зважаючи на те, що до них належать „впізнавані” елементи прототексту у складі 

метатексту. 
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1.2  Визначення прецедентних феноменів у лінгвокультурології 

 

Термін „прецедентність” і його деривати є об’єктами детального розгляду в 

сучасній лінгвістиці (Н. С. Бірюкова [32], О. C. Боярських [33], Ю. М. Великорода 

[40], О. О. Ворожцова [42], Д. Б. Гудков [52], І. В. Захаренко [71],  

С. В. Зелянко [73], О. А. Ільченко [87], В. В. Красних [108], Т. В. Крутько [112], 

С. Л. Кушнерук [117], Т. В. Макгауен [131], Ю. А. Мельник [139], О. В. Найдюк 

[144], О. А. Нахімова [147], У. О. Потятиник [161], В. А. Просалова [163], 

І. В. Сахарук [173], О. П. Семенець [175], С. Б. Сереброва [188], Г. Г. Слишкін 

[197], Р. С. Чорновол-Ткаченко [227], N. Fox [249], H. Kelly-Holmes [257], 

U. Meinhoff [262], L. Mikos [263], K. Richardson [269]). Поштовхом до цього 

слугувало введення Ю. М. Карауловим поняття прецедентного тексту, під яким 

дослідник розуміє тексти, які 1) важливі для тієї чи іншої особистості в 

пізнавальному і емоційному плані, 2) мають надособистісний характер, тобто 

добре відомі широкому загалу і, зрештою, такі, 3) апелювання до яких 

спостерігається неодноразово серед носіїв лінгвокультури [95, с. 216]. Після 

появи поняття „прецедентний текст” виникають поняття прецедентного 

висловлювання (В. Г. Костомаров [102]), прецедентного імені (Д. Б. Гудков [51]), 

прецедентного феномена і прецедентної ситуації (В. В. Красних [106]), концепту 

прецедентного тексту (Г. Г. Слишкін [197]), прецедентного культурного знака 

(Ю. Б. Пікулєва [156]), текстової ремінісценції (А. Є. Супрун [216]), логоепістеми 

(В. Г. Костомаров [104]). Однак цей феномен досі не отримав чіткого визначення, 

що пов’язано зі багатогранністю і діалектичністю поняття прецедентності. 

Д. В. Багаєва, Д. Б. Гудков, І. В. Захаренко, В. В. Красних дають визначення 

прецедентних феноменів з позицій лінгвокогнітивного підходу. Прецедентні 

феномени, на думку дослідників, є основними (ядерними) елементами когнітивної 

бази, яка є певним чином структурованою системою знань, яка відома практично 

всім членам певної лінгвокультурної спільноти [53, с. 83; 71, с. 82]. 

Дещо уточнюючи визначення, запропоноване Ю. М. Карауловим, 

В. В. Красних прецедентними вважає феномени, які: 1) добре відомі всім 
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представникам національно-лінгвокультурної спільноти („мають надособистісний 

характер”), 2) актуальні в когнітивному (пізнавальному і емоційному) плані; 

3) звернення (апеляція) до яких постійно поновлюється в мові представників 

певної національно-лінгвокультурної спільноти [108, с. 170]. На думку вище 

згаданих авторів, за прецедентним феноменом завжди стоїть загальний образ або 

інваріант його сприйняття, який робить усі апеляції до прецедентного феномену 

зрозумілими і конотативно забарвленими. 

В. В. Красних досліджує прецедентні феномени з точки зору польового 

підходу і репрезентує сукупність прецедентних феноменів як систему, в якій 

виділяють центр і периферію. До центру входять прецедентні феномени, які 

характеризуються високим ступенем популярності, а до периферії – прецедентні 

феномени, які 1) відрізняються меншим ступенем популярності (як з точки зору 

„обов’язковості” для всіх, так і з точки зору знайомства з власне прецедентним 

феноменом); 2) мають певні розбіжності в інваріантах сприйняття; 3) їх відносять 

до тих, які виникають і зникають. Межі між центром і периферією рухливі 

[109, с. 214–216]. 

Розвиваючи теорію В. В. Красних, О. А. Нахімова уточнює поняття 

прецедентних феноменів як таких, що відомі всім представникам національно 

лінгвокультурної спільноти, апеляція до яких поновлюється в мові постійно. На її 

думку, „прецедентні феномени – це феномени, які 1) відомі значній частині 

представників лінгвокультурної спільноти; 2) актуальні в когнітивному 

(пізнавальному та емоційному) плані; 3) звернення до яких відбувається в мові 

представників відповідної лінгвокультурної спільноти” [147, с. 172]. 

У нашій роботі дотримуємось лінгвокогнітивного підходу в розумінні 

прецедентних феноменів і за робоче приймаємо визначення В. В. Красних з 

урахуванням уточнень, висловлених О. А. Нахімовою. 

Ю. А. Сорокін, Д. Б. Гудков, В. В. Красних, Н. П. Вольська виділяють такі 

ознаки прецедентних феноменів: прецедентний феномен „1) є фактом; 2) часто 

повторюється; 3) є маркованим; 4) є рефлексивним; 5) відрізняється клішованістю 
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(сильною або слабкою); 6) є згорнутим асоціативним ланцюжком; 7) має шкалу 

оцінок” [202, с. 34–35]. 

Прецедентні феномени можуть бути як вербальними, так і невербальними 

(Ю. М. Караулов [ 93], В. В. Красних [109], Г. Г. Слишкін [197]). В останньому 

випадку до них належать твори живопису, скульптури, архітектури, музичні 

твори тощо. Вербальні прецедентні феномени можуть бути власне вербальними 

(прецедентне ім’я та прецедентне висловлювання), так і вербалізованими 

(прецедентний текст і прецедентна ситуація). Перші зберігаються у вигляді 

феноменологічних і лінгвістичних когнітивних структур і належать дискурсу, 

другі зберігаються у вигляді тільки феноменологічних структур і належать тексту. 

В. В. Красних визначає такі види прецедентних феноменів наступним чином: 

прецедентна ситуація, прецедентний текст, прецедентне ім’я, прецедентне 

висловлювання [108, с. 173]. 

Прецедентна ситуація – певна „еталонна”, „ідеальна” ситуація, яка 

пов’язана з низкою певних конотацій, диференційні ознаки якої входять до 

когнітивної бази; що означає, що прецедентна ситуація може бути прецедентним 

висловлюванням, прецедентним ім’ям (наприклад, Grim Reaper, Mickey Mouse) 

або прецедентним феноменом (наприклад, forbidden fruit, Golgotha). 

Прецедентний текст – закінчений і самодостатній продукт мисленнєво-

розумової діяльності; поліпредикативна одиниця; складний знак, сукупність 

значень компонентів якого не дорівнює його змісту; прецедентний текст добре 

відомий будь-якому представнику національно-лінгвокультурної спільноти. 

Звернення до прецедентного тексту може багаторазово відновлюватися в процесі 

комунікації через пов’язані з цим текстом прецедентні висловлювання або 

прецедентні імена. До прецедентних текстів належать твори художньої літератури 

(наприклад, “The Divine Comedy”, “War and Peace”), тексти пісень, реклами, 

анекдотів, політичні публіцистичні тексти тощо. 

Прецедентний текст і прецедентна ситуація використовуються в мові рідко, 

оскільки „зберігаються” в когнітивній базі представника певної національно-

лінгвокультурної спільноти у вигляді інваріанта сприйняття і є феноменами 
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радше когнітивного, ніж лінгвістичного характеру; відповідно, в мові можуть 

вживатися прецедентні імена та прецедентні висловлювання, які можуть 

виступати символами прецедентних текстів і прецедентних ситуацій. 

Прецедентне ім’я – індивідуальне ім’я, пов’язане або з загально відомим 

текстом або прецедентною ситуацією. Це свого роду складний знак, при 

використанні якого в комунікації здійснюється апеляція не до денотата (в іншій 

термінології – референта), а до набору диференційних ознак цього прецедентного 

імені. Прецедентне ім’я може складатися з одного (наприклад, Antigone, Caesar, 

Othello) або декількох елементів (наприклад, Catherine the Great, Joan of Arc, 

Julius Caesar), позначаючи при цьому одне поняття. 

Прецедентне ім’я має певну структуру, ядро якої утворюють диференційні 

ознаки, а периферію – атрибути. Диференційні ознаки прецедентного імені 

характеризують предмет за рисами характеру або зовнішністю, а також вони 

можуть актуалізуватися через прецедентну ситуацію. Атрибутами прецедентного 

імені називається те, що тісно пов’язане з означуваним прецедентного імені, але 

не є необхідним для його сигніфікації (наприклад, маленький зріст Наполеона). 

Атрибутами можуть виступати деталі одягу або зовнішності, які належать 

денотату і за якими можна ідентифікувати денотат. Така „ідентифікація” 

називається номінацією за атрибутом, за допомогою якої в комунікації 

здійснюється апеляція до прецедентного імені. 

Прецедентне висловлювання – продукт відтворення мовно-мисленнєвої 

діяльності; закінчена і самодостатня одиниця, яка може бути чи не бути 

предикативною. Це складний знак, сукупність значень компонентів якого не 

дорівнює його змісту: останній завжди „ширший” за сукупність значень. До 

когнітивної бази входять і прецедентне висловлювання, і його значення. 

Прецедентне висловлювання часто відтворюється в мові носіїв лінгвокультурної 

спільноти. До прецедентних висловлювань належать цитати з різних тематичних 

груп (наприклад, go AWOL (Absent With Out Leave) – військова тематика, get down 

to brass tacks – сфера бізнесу), а також прислів’я (наприклад, Out of the frying pan, 

into the fire, Two wrongs don’t make a right). 
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У нашому дослідженні акцентуємо увагу на прецедентних іменах та 

прецедентних висловлюваннях, що зумовлено структурно-семантичними та 

прагматичними особливостями АГЗ. 

Розглядаючи прецедентні висловлення з погляду системного аспекту, 

В. В. Красних виділяє три компоненти їх значення: 

1) поверхневе значення, яке дорівнює сумі значень компонентів 

висловлювання; 

2) глибинне значення, яке не дорівнює простій сумі значень компонентів 

висловлювання, але є семантичним результатом поєднання компонентів ПВ, які 

формують його лексико-граматичну структуру; 

3) системний зміст, тобто сума глибинного значення висловлювання і 

знання прецедентного феномена (тексту, ситуації) і пов’язаних з ним конотацій 

[108, с. 210]. 

В. В. Красних також пропонує класифікацію прецедентних феноменів за 

критерієм широти охоплення – від певного соціуму до загальнолюдської 

спільноти:  

1. Соціумно-прецедентні – феномени, відомі будь-якому представнику 

певного соціуму (соціального, конфесійного, професійного тощо) і входять до 

колективного когнітивного простору, тобто феномени, які можуть не залежати від 

національної культури: загальні, наприклад, для всіх мусульман (конфесійний 

соціум) або для лікарів (професійний соціум). 

2. Національно-прецедентні феномени, відомі будь-якому середньому 

представнику певної лінгвокультурної спільноти, і які входять до національної 

когнітивної бази. 

3. Універсально-прецедентні феномени, відомі будь-якому сучасному homo 

sapiens і входять до „універсального” когнітивного простору („універсальної” 

когнітивної бази) [108, с. 50–51]. 

За критерієм широти охоплення в нашій роботі розглядаються 

універсально-прецедентні феномени, які входять до культурних сфер 

загальнолюдського масштабу (Біблія, література, історія, міфологія). 
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Ю. Є. Прохоров і І. В. Захаренко розрізняють прецедентність в широкому і 

вузькому розумінні. У широкому сенсі, згідно з цими дослідниками, слід говорити 

про прецеденти (або про прецедентні феномени в широкому розумінні в 

термінології І. В. Захаренко) як про „зразкові факти, які виступають моделлю для 

відтворення подібних фактів, які виражені у мовленні певними вербальними 

сигналами, які актуалізують стандартний зміст, що не створюється знову, але 

відтворюється” [165, с. 150]. До складу прецедентів входять мовні кліше, штампи, 

стереотипи, фрейм-структури тощо. 

Прецедентні феномени (або прецедентні феномени у вузькому розумінні в 

термінології І. В. Захаренко) є особливою групою прецедентів, які відрізняються 

від останніх тим, що „є пов’язаними з колективним інваріантним сприйняттям 

певних „культурних предметів”, які є національно детермінованими 

мінімізованими знаннями” [165, с. 150]. 

Таким чином, основною відмінною рисою прецедентних феноменів від 

інших явищ (стереотипів, кліше), які часто відтворюються у мовленні і відомі 

значній частині представників національно-лінгвокультурної спільноти, є їхня 

співвіднесеність з конкретним явищем культури: „за прецедентним феноменом 

„стоїть” певний одиничний феномен, на основі якого „формується” думка про цей 

феномен, а саме, інваріант сприйняття певного ПФ” [71, с. 107]. Що ж стосується, 

наприклад, стереотипів, то за ними стоїть якийсь узагальнений, абстрактний 

образ, який не дозволяє співвіднести їх з одиничним феноменом. 

Зважаючи на це, Ю. Є. Прохоров з позицій комунікативно-прагматичного 

підходу розглядає прецедентні феномени як дискурсивні скрепи комунікації і дає 

таке визначення: прецедентний феномен – це „вербалізований елемент 

екстравертивної фігури комунікації – дискурсу, який експлікується в 

прагматичних цілях і є апеляцією до вже присутнього в імпліцитній формі 

аналогічного стійкого елементу фігури комунікації – тексту або аналогічного 

сталого елементу фігури комунікації – дійсності з метою економії комунікативних 

зусиль і / або маркування ситуації спілкування” [165, с. 155]. 
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У нашому дослідженні послуговуємось вузьким підходом до визначення 

ПФ, виключаючи з їх числа такі мовні явища як: стереотипи, кліше тощо, і 

використовуючи як критерій відмежування властивість мовної одиниці зводитися 

до одиничного феномену дискурсу. 

Варто також зупинитися на понятті „текстової ремінісценції” (далі ТР), яке 

розробив А. Є. Супрун з точки зору функціонального підходу. Під текстами 

ремінісценціями автор розуміє „свідомі / несвідомі, точні / перетворені цитати чи 

інші покликання до відомих текстів у складі більш пізнього тексту. ТР можуть 

бути цитатами (від цілих фрагментів до окремих словосполучень), „крилаті 

слова”, певним чином забарвлені слова, включаючи індивідуальні неологізми, 

імена персонажів, назви творів, імена їх авторів, особливі конотації слів і виразів, 

прямі або непрямі нагадування про ситуації. ТР можуть мати або не мати різного 

ступеня точності покликання до джерела” [216, с. 17]. Текстові ремінісценції є 

мовними одиницями, проте вони відрізняються від звичайних мовних одиниць 

особливостями відтворюваності: відтворюється план змісту, але не завжди може 

бути відтворений план вираження, зважаючи на те, що текстові ремінісценції не 

мають чіткої форми. 

А. Є. Супрун до числа текстових ремінісценцій відносить покликання на 

будь-які створені раніше тексти: 1) покликання на попередній текст (наприклад, 

документ), який не є прецедентним (з точки зору концепції В. В. Красних, 

Д. Б. Гудкова, І. В. Захаренко); 2) цитати, імена, назви, які не можуть бути визнані 

прецедентними (відповідно до тієї ж концепції); 3) індивідуальні неологізми; 

4) цитати, імена, назви, які використовуютьсяі для позначення „денотата”; 

5) власне прецедентні феномени: прецедентні тексти та імена. 

Отже, текстові ремінісценції можна позначити як прецеденти (за 

термінологією Ю. Є. Прохорова) або прецедентні феномени в широкому 

розумінні (за термінологією І. В. Захаренко). Основною відмінністю 

прецедентних феноменів від текстових ремінісценцій В. В. Красних вважає 

критерій присутності покликання на автора: „ТР, як правило, супроводжуються 

згадуванням джерела або автора (як вже згадувалося ..., як сказано в ...); 
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прецедентні ж феномени, як правило, такими покликаннями не 

супроводжуються” [108, с. 11]. Для ГЗ не притаманні згадування джерела або 

автора, тому розглядаємо у нашій роботі не ТР, а алюзії прецедентного характеру. 

З позицій лінгвокультурологічного підходу прецедентні феномени 

розглядаються як одиниці культурного знання, які апелюють до тексів, що мають 

історико-культурну та країнознавчу цінність (О. О. Гончарова, В. Г. Костомаров; 

Ю. Б. Пікулєва). Вони формують історичну пам’ять соціуму або етносу: „Знання 

прецедентних текстів є показником приналежності до даної епохи та її культури, 

тоді як їхнє незнання, навпаки, є передумовою демаркації культур” [94, с. 216]. 

В. Г. Костомаров пропонує поняття логоепістеми, яке також співвідноситься 

з поняттям прецедентного феномена. Під логоепістемою автор розуміє „мовне 

вираження закріпленого громадською пам’яттю сліду відображення дійсності у 

свідомості носіїв мови в результаті сприйняття (або створення) ними духовних 

цінностей культури” [102, с. 39; 165, с. 157]. Зв’язок між прецедентним 

феноменом і логоепістемою визначається Ю. Є. Прохоровим як відношення 

загального до конкретного, зважаючи на те, що логоепістема не належить 

дискурсу і вказує на конкретний текст, в той час як прецедентний феномен 

„апелює не до тексту-творця, а до стереотипної ситуації, прототипом якої служить 

цей текст-творець логоепістеми” [165, с. 158].  

Ю. Б. Пікулєва у своєму описі прецедентних феноменів апелює до поняття 

культурного знака як явища культури, що бере участь в актуальній культурній 

комунікації, що в свою чергу здійснюється за допомогою хрестоматійних, 

загальновідомих і неодноразово використовуваних знаків. Зважаючи на це, автор 

пропонує термін „прецедентний культурний знак”, під яким розуміють 

„прецедентні феномени актуальної культури, різні за природою, які неодноразово 

вживаються, входять до колективної когнітивної бази лінгвокультурної спільноти, 

але значимі для кожної окремої особистості в інтелектуальному і емоційному 

плані, асоціюються з фактами культури соціуму і зберігають „культурну пам’ять”, 

за термінологією Ю. М. Лотмана, про джерело походження або контексти 

вживання” [156, с. 269]. Саме такої думки дотримуємося у нашому дослідженні. 
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Дещо іншою термінологією послуговуються О. С. Ахманова та 

І. В. Гюббенет. Культура як джерело прецедентності розглядається дослідниками 

у філологічному та соціально-історичному аспектах. У першому випадку мова йде 

про так званий „вертикальний контекст”, а в другому – про фонові знання. 

Поняття фонового знання ширше, ніж вертикальний контекст, і є „соціально-

культурним фоном, який характеризує мовлення, яке сприймається; це вся 

сукупність відомостей культурно-історичного, географічного та прагматичного 

характеру, якими повинен володіти носій цієї мови” [16, с. 47]. Вертикальний 

контекст – передовсім філологічна проблема, це питання про те, „як і чому той чи 

той письменник передбачає у своїх читачів здатність сприймати історико-

філологічну інформацію, об’єктивно закладену в створеному ним літературному 

творі” [16, с. 50]. У термінах когнітивної лінгвістики фонові знання 

співвідносяться з когнітивною базою представника національно-лінгвокультурної 

спільноти. Таким чином, залежно від цілей дослідження прецедентні феномени 

можна розглядати широко –  як одиниці фонового знання (C. І. Сметаніна) – або 

вузько – як одиниці вертикального контексту (К. Ю. Ігнатов). 

Дотримуючись комунікативно-прагматичного підходу, С. І. Сметаніна 

виокремлює такий вид письмової комунікації, як „цитатне письмо”: „Суть 

цитатного письма полягає в інтелектуальному, емоційно-оцінному, формальному 

перетворенні „чужого” тексту-цитати, осмисленого і освоєного в системі 

культури, і повторне використання його як засобу номінації по відношенню до 

реальних ситуацій (осіб) при створенні медіа-тексту” [198, с. 79]. Ґрунтуючись на 

фонових знаннях читача, цитатне письмо хоча і відноситься до способу викладу, а 

не до способу організації тексту, проте бере участь в організації нового змісту, 

залучаючи читача до процесу творчості. Цитатне письмо формується при 

вживанні в тексті цитат, алюзій тощо, які виступають механізмами включення 

елементів прототексту в метатекст або способами існування прецедентних 

феноменів.  

Науковці розробляють різні класифікації ПФ (В. П. Москвін [142], 

Г. Г. Слишкін [197], В. Д. Шевченко [232]), а також детально описують окремі 
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механізми (В. В. Варченко [37], О. М. Дронова [64], О. А. Меєрсон [138], 

Ю. А. Сорокін [202]). Зокрема, В. П. Москвін пропонує таку типологію ПФ 

[142, с. 63–68]: 

1. Цитата як дослівне відтворення фрагменту будь-якого тексту. 

2. Аплікація – прийом, який полягає у використанні адресантом: 1) стійких 

виразів – фразеологізмів, прислів’їв, приказок; 2) фрагментів словосполучень, 

фраз, віршованих рядків текстів, які відомі адресату. Від цитування цей прийом 

відрізняється відсутністю покликання на автора. 

3. Алюзія визначається як прийом, що полягає в асоціативному покликанні 

на відомий адресату факт віртуальної або реальної дійсності. 

4. Парафраз полягає в зміні лексичного складу певного тексту, який відомий 

адресату. 

Автор також зазначає, що літературний парафраз, літературна аплікація і 

літературна алюзія є формами ремінісценцій, тобто „характерні для художнього 

тексту „покликання” на попередні літературні факти” [142, с. 68]. 

Г. Г. Слишкін виокремлює п’ять основних видів ремінісценцій, які 

виступають засобом апеляції до концептів прецедентних текстів: згадка, пряма 

цитація, квазіцитація, алюзія і продовження [197]: 

Згадкою називається апеляція до концепту прецедентного тексту шляхом 

прямого (тобто нетрансформованого) відтворення мовної одиниці, яка є іменем 

цього концепту. Такою одиницею зазвичай є заголовок твору або ім’я автора. 

Пряма цитація – дослівне відтворення мовною особистістю частини тексту 

або всього тексту у своєму дискурсі в тому вигляді, в якому цей текст (уривок 

тексту) зберігся у пам’яті автора. Для цитації, яка базується на прецедентному 

тексті, характерна імпліцитність, тобто відсутність покликання на 

джерело цитування. 

Квазіцитація – відтворення мовної особистістю частини тексту або всього 

тексту у своєму дискурсі в навмисне зміненому вигляді. 
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Алюзія – співвіднесення предмета спілкування з ситуацією або подією, яка 

описується в певному тексті, без згадки цього тексту і без відтворення значної 

його частини (на рівні змісту). 

Продовження – текстова ремінісценція, яка полягає у створенні 

самостійного літературного твору на основі більш раннього твору (наприклад, 

роман А. Ріплі „Скарлет” є продовженням роману М. Мітчел „Віднесені вітром”). 

У нашій роботі при розмежуванні способів існування ПФ у тексті (тобто 

способів включення елементів прототексту в метатекст) дотримуємося 

термінології Г. Г. Слишкіна. 

Варто звернути увагу також на на функції ПФ. А. Є. Супрун вважає, що ПФ 

використовуються для реалізації певних функцій: естетичної, кумулятивної або 

історичної, підтвердження правильності або покликання на авторитет (або за 

термінологією Г. Г. Слишкіна „персуазивної”) [216, с. 27–28 ]. 

Е. М. Анікіна переконана, що всі зазначені вище функції прецедентних 

феноменів є окремими випадками прояву єдиної функції – змістотвірної: „всі 

варіанти вживання прецедентних феноменів можна звести до однієї функції  – 

творення змісту, оскільки вони використовуються для досягнення єдиної мети – 

створення нового змісту” [9, с. 15]. 

О. О. Лавриненко розглядає прецедентні феномени як засіб вираження, який 

може виконувати такі функції: 1) репрезентувати епоху і характеризувати її; 

2) виразно і образно зображати певний персонаж; 3) бути частиною мовного 

портрету персонажа; 4) слугувати ілюстрацією національної специфіки, виражати 

сутність цієї національно-культурної специфіки; 5) маркувати інтенції адресанта 

(автора літературного твору); 6) маркувати кульмінацію літературного твору; 

7) бути символом, який замінює особистість / персонаж; 8) сприяти руйнуванню 

стереотипів і упереджень, допомагати встановленню взаєморозуміння між 

народами [119, с. 58]. 

Функції прецедентних феноменів варіюються залежно від типу дискурсу – 

медійного (Ю. М. Великолода [39], У. О. Потятиник [161]), художнього 

(О. В. Марушкевич [133], Р. С. Чорновол-Ткаченко [227]), публіцистичного 
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(Ю. А. Мельник [139]), політичного (Т. В. Марченко [134]) тощо. А. П. Чудінов 

зазначає, що прецедентні феномени в політичних публікаціях дозволяють 

„зробити повідомлення більш яскравим, що привертає увагу і одночасно ввести у 

виклад елементи мовної гри, запропонувати читачам для когось прозору, для 

когось досить складну загадку. За своїми функціями і сприйняттям прецедентні 

феномени чимось подібні з метафорою” [228, с. 29]. 

Узагальнюючи погляди дослідників, вважаємо, що основною функцією ПФ 

у ГЗ є змістотвірна, яка маркує інтенції адресанта і репрезентує національну 

специфіку й епоху. 

Нашу увагу зосереджено на функціонуванні ПФ як першоджерел алюзій у 

газетно-публіцистичному дискурсі, а саме в англійськомовному газетному 

заголовку. 

 

1.3 Газетний заголовок як поле дослідження феноменів культури 

 

Вивчення сучасного англійськомовного ГЗ як поля дослідження феноменів 

культури вимагає розгляду таких культурних знаків, що уможливлюють 

збереження та трансляцію культурно-історичної інформації, яка детермінує 

ціннісні орієнтири суспільства та цим сприяє глибшому розумінню ціннісної 

картини світу.  

Газетний заголовок цікавить дослідників у плані багатьох актуальних 

лінгвістичних проблем, серед яких на окрему увагу заслуговують мовні 

особливості газетної назви. У наукових працях проблема заголовків газетних 

матеріалів висвітлювалася в різних аспектах: з погляду їхньої структури, 

синтаксичної природи, функціонального розвитку, семантики, стилю, прояву 

законів заощадження мовних засобів тощо. Незважаючи на те, що журналістами 

накопичено багатий досвід творення заголовків, у пресолінгвістиці все ж 

відчувається брак належної інтерпретації заголовка. У науковій літературі 

репрезентовано спроби вчених систематизувати напрацьовані матеріали 

(С. М. Гуревич [56], В. Й. Здоровега [72], І. Л. Михайлин [141], В. В. Різун [168], 
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О. О. Тертичний [217], М. С. Тимошик [218], В. Д. Шевченко [231]), проте 

проблема ГЗ донині залишається мало дослідженою. Так, заголовки вивчали 

переважно у плані синтаксично-композиційної структури; менше уваги приділяли 

дослідженню лексико-семантичних, експресивно-емоційних та естетичних 

особливостей ГЗ. Саме тому актуальним видається вивчення ГЗ як поля 

дослідження феноменів культури. 

Складність аналізу заголовків полягає в тому, що виокремлюються різні 

підходи до їх класифікування: семантичний, структурний, стилістичний. 

Досліджуються способи номінації, критерії вживання частин мови, граматичних 

форм, способи вираження експресії, особливості синтаксису (В .Ф. Іванова [77], 

О. А. Ільченко [86], Е. О. Лазаревої [120], В. В. Слінчук [196]).  

Р. Барт вважає, що функція заголовка полягає в маркуванні тексту, тобто 

конституюванні тексту як товару. Тому кожен заголовок має кілька одночасних 

значень [19, с. 72]. 

В. В. Різун, досліджуючи ГЗ, назвав їх „опорними точками”, що 

репрезентують найбільш важливу текстову інформацію і спрямовують читача на 

розуміння змісту. Саме ці „висунуті” елементи тексту служать опорою для читача 

в розумінні змісту” [168, с. 53]. 

ГЗ є невід’ємною частиною відповідної газетної статті. При створенні ГЗ 

журналіст (адресант) бере до уваги основні текстові категорії – зв’язність, 

цілісність, когезію. На сьогодні існує багато визначень цього поняття. Сучасний 

тлумачний словник української мови подає таке трактування: „Заголовок – 

1. Назва твору або його частини, що друкується, або пишеться над текстом; титул. 

2. Початкова описова та (або) ідентифікуюча частина повідомлення, таблиці, бази 

даних” [285, с. 312]. Певним чином обидві частини даного визначення можна 

прирівняти до заголовка в пресолінгвістиці. Для значної частини читачів читання 

газети обмежується лише знайомством із заголовками [72, с. 119]. Тому первинні 

функції, які, на нашу думку, повинні виконувати заголовки, надруковані в засобах 

масової інформації, – це інформативна, а відтак – і функція формування поглядів.  
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На сучасному етапі майже всі тексти й ілюстрації у виданнях газетного типу 

публікують із заголовками, які є органічним першоелементом текстової 

публікації, нерозривно пов’язаним із нею змістом. 

За Є. В. Толкачовим, завдання ГЗ – „допомагати виявляти матеріал, 

відображати його зміст і стиль викладу” [169, с. 3]. І. Л. Михайлин виокремив такі 

основні риси заголовка: він має бути „виразним, стислим, змістовним, цікавим, 

легко відтворюватися в пам’яті читачів” [141, с. 225].  

Спочатку газетний заголовок лише виділяв певну публікацію з-поміж 

інших. Згодом утвердилася називна (номінативна) функція, коли називається 

предмет розповіді. Інформаційна функція заголовка виявляється в тому, що він 

відображає більшою чи меншою мірою зміст названого твору чи рубрики. 

Апеляційна функція полягає в агітації, за допомогою такого заголовка автор, 

прагне вплинути на читача. Нарешті, заголовок може бути рекламним і служити 

засобом залучення читацької аудиторії [72, с. 119]. 

На думку Е. О. Лазаревої, заголовки насамперед виділяють матеріали на 

шпальті та відокремлюють їх один від одного. Тобто, тут мова йде про графічно-

видільну функцію. Ця функція єдина, яка реалізується немовними засобами: з 

допомогою шрифтових виділень, використання кольору, графічних засобів (ліній, 

малюнків) тощо. Але після першого ознайомлення з газетою, коли читач вже 

виокремив певні заголовки, він обов’язково звернеться і до мовного оформлення 

заголовка. 

Заголовки виконують і експресивно-оцінну функцію [120, с. 70]. Навіть 

коли читач перейшов до ознайомлення з текстом, заголовок залишається в полі 

зору. Тоді можна говорити про інтегративну (зв’язуючу) функцію. Заголовок 

спрощує сприйняття тексту, відіграє важливу роль в організації мовних засобів 

[120, с. 71]. 

Залежно від того, який тип заголовка добирає автор до свого матеріалу, він 

реалізовує комунікативну мету. Власне ГЗ виступає актуалізатором читацького 

сприйняття.  
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Газетний заголовок виступає як самостійна мовна одиниця. У ньому можуть 

використовуватися усі відомі лексичні та синтаксичні засоби, зокрема такі, як 

прислів’я, приказки, назви відомих пісень, розмовні елементи [120, с. 4], що 

власне актуально для нашого дослідження, адже у фокусі уваги перебуває АГЗ. 

У науковій літературі існує кілька різних класифікацій заголовків. Зокрема, 

М. С. Тимошик пропонує власну класифікацію заголовків за такими ознаками: 

змістом (тематичні прості, тематичні складні); формою зображення (нумераційні, 

літерні, німі); місцем розташування (заголовок на шмуцтитулі, заголовок шапкою, 

заголовок у розріз із текстом, заголовок у підбір із текстом, заголовок віконцем, 

заголовок боковиком) [218, с. 252–256]. 

Беручи за основу структуру ГЗ, їх можна розділити на: 1) простий заголовок 

– як правило, складається з одного речення, яке виражає певну закінчену думку; 

2) ускладнений заголовок – відрізняється від простого тим, що він формується з 

декількох самостійних, логічно завершених частин, які також несуть певну 

закінчену думку; 3) заголовковий комплекс – сюди входить основний заголовок і 

підзаголовки різноманітної складності і призначення [140, с. 235]. 

Заголовки можна поділити на типи і за метою емоційного впливу на 

аудиторію: інтригуючі, страшні, карколомні, скандальні, інтимні [217, с. 82]. 

Сучасний український дослідник В. Й. Здоровега виділяє такі типи заголовків за 

змістовим наповненням: інформаційний, спонукально-наказовий, проблемний, 

констатуючо-описовий, рекламно-інтригуючий [217, с. 108–109]. 

З огляду на інформативність газетних заголовків Е. О. Лазарєва поділяє їх 

на такі типи: 1) ті, що повністю інформують про певний елемент тексту, зрозумілі 

до прочитання публікації; 2) заголовки-знаки певного елемента змісту, які лише 

сигналізують про нього (пунктирні заголовки); 3) заголовки, що інформують про 

те значення, яке вербально не виражене в тексті, а введене в підтекст; 

4) заголовки, що стають зрозумілими тільки після прочитання тексту і 

сприймаються ретроспективно [120, с. 72]. 

На основі тріади знаків Ч. Пірса та семіотичних класифікацій заголовків 

О. Траченка й Л. Грицюк можна говорити про три види заголовків: заголовки-
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індикатори (вирізняють текст серед інших творів), заголовки-образи, заголовки-

символи (домінує підтекстове значення) [70, с. 5].  

Беручи до уваги згадані вище класифікації заголовків, вважаємо, що ГЗ є 

поліфункціональним, насиченим змістовною інформацією і виконує важливо 

комунікативно-прагматичну роль у періодичному виданні. 

У фокусі нашого дослідження виступає алюзія як маркер 

інтертекстуальності на тлі ГЗ, тому крім функції співвіднесення змісту заголовка 

та змісту статті не менш важливим питанням є визначення критеріїв 

розмежування понять алюзія – цитата – ремінісценція, які автор застосовує при 

творенні АГЗ.  

 

1.4  Алюзія – цитата – ремінісценція: демаркація понять  

 

У сучасній лінгвістиці та суміжних науках (літературознавстві, 

лінгвокультурології, етнолінгвістики) у фокусі досліджень знаходиться текст, 

який вивчається з точки зору його внутрішнього розвитку і взаємозв’язку з 

іншими текстами. Відповідно, широко і глибоко розробляється теорія 

інтертекстуальності в різних жанрах. Різноманіття підходів і широта 

досліджуваного матеріалу привели до виникнення величезної кількості термінів 

для позначення різних інтертекстуальних одиниць (інтертекстів). Зважаючи на те, 

що більшість дослідників одностайні у визначенні самого явища 

інтертекстуальності як зв’язків, що виникають між різноманітними текстами в 

загальному текстовому просторі, немає єдності у поглядах науковців щодо 

класифікації інтертекстуальних одиниць. Виокремлюють такі типи 

інтертекстуальних елементів, як цитата, цитація, алюзія, ремінісценція, імітація, 

згадка, аплікація, парафраз, мовний стереотип, крилате слово тощо. 

В основі класифікацій лежать різні критерії, деякі з яких повторюються в 

різних авторів, будучи, мабуть, основоположними. Так, одним із критеріїв 

виступає обсяг „чужого” тексту, який відтворюється: цитатою можна вважати 

інтертекстуальне вкраплення обсягом більше одного слова [222, с. 4], хоча в 
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деяких роботах фактор обсягу не є релевантним і цитатою вважають навіть 

повторення одного слова, так звані алюзивні цитати [37, с. 6]. Алюзія, на відміну 

від цитати, може бути однослівною одиницею або низкою однослівних одиниць, 

які не пов’язані предикативним зв’язком в претексті (В. П.Москвін [142], 

Н. О. Фатєєва [222], Г. Г. Слишкін [197]). 

Інший критерій виділення інтертекстуальних елементів – це формальна 

тотожність інтертекста претексту. На цій підставі цитати поділяються на 

цитати і квазіцитати [197], цитати і парафрази [142], цитати і ремінісценції [62]. 

Для І. Р. Гальперіна фактор дослівності є одним з критеріїв розмежування цитати 

й алюзії: цитата – це дослівна одиниця відтворення претексту, алюзія – згадка 

слова або фрази з претексту [45]. 

При розмежуванні алюзії і цитати багато авторів також враховують тип 

інформації, яка відтворюється. Цитатою вважають відтворення певного уривка 

претексту, тоді як алюзією – покликання не на певний текстовий фрагмент, а на 

ситуацію, виражену в претексті в цілому або його певній частині [45; 197]. 

Наступний критерій – це експлікованість використання текстового 

фрагменту, або те, наскільки інтертекст маркований графічно і наскільки точно 

вказано джерело цитування. На підставі цього критерію В. П. Москвін розрізняє 

цитату, яка дається в лапках з обов’язковим зазначенням джерела, і текстову 

аплікацію, де відсутні лапки і вказівка на джерело [142 с. 64]. Н. О. Фатєєва 

виділяє серед цитат атрибутовані (з лапками і зазначенням джерела) і 

неатрибутовані (без лапок і вказівки джерела) [222, с. 122–125]. Цей поділ 

інтертекстів на цитати з атрибуцією та без атрибуції базується на поєднанні двох 

критеріїв: експлікованості і формальної ідентичності, оскільки серед 

атрибутованих цитат окремо виокремлюють цитати з точним і неточним 

відтворення джерела. Неатрибутованими цитатами Н. О. Фатєєва вважає не тільки 

немарковані і неекспліковані, але і трансформовані інтертексти [222, с. 122–126]. 

К. П. Сидоренко пропонує називати трансформовані, немарковані і не 

експліковані цитати прихованими [194]. 
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Ще один критерій – це усвідомленість вживання інтертексту адресантом 

та його сприйняття адресатом. Як зазначає Дж. Паскуалі, алюзія і цитата 

вимагають усвідомлення і з боку автора, і з боку читача. Ремінісценцію автор 

вживає, не усвідомлюючи, але читач розпізнає її. Імітація усвідомлена автором, 

але може залишитися невпізнаною для читача [62, с. 61]). Г. Г. Слишкін вважає, 

що факти неусвідомленого вживання раніше засвоєних текстів – це мовні 

стереотипи, а свідоме вживання інтертекстів – це цитація, квазіцитація, згадка і 

алюзія [197]. 

Останнім з критеріїв класифікацій виокремлюють частоту вживання. Так, 

багато авторів вважають часто повторювані цитати крилатими словами, які вже 

втратили свій зв’язок з джерелом і поступово перетворюються на ідіоми [142; 

194]. Г. В. Денисова такі одиниці називає мовними стереотипами, які є ознакою 

соціалізації особистості і маркують її приналежність до певної лінгвокультурної 

спільноти. Попри це, вона пропонує долучити до числа інтертекстуальних 

елементів цитати з „мови життя”, тобто будь-які види „чужого слова”, які, завдяки 

своєму зв’язку з культурними фактами, можуть вважатися інтертекстами 

[62, с. 73–74]. Подібні одиниці в медійних текстах В. В. Варченко називає 

узагальненим цитуванням [37, с. 36–37]. 

Отже, бачимо, що ці критерії породжують велике різноманіття термінів 

інтертекстуальних одиниць і способів їх тлумачення. Таким чином, один термін 

може вживатися як у вузькому, так і широкому значенні (як видове позначення). 

Наприклад, ремінісценція ідентична алюзії за Н. О. Фатєєвою і неусвідомленою 

трансформованою цитатою за Дж. Паскуалі. Але низка авторів (А. Є. Супрун, 

І. В. Арнольд, Г. Г. Слишкін) використовують ремінісценції як видовий термін, 

який охоплює всі види інтертекстуальних вкраплень. „Текстові ремінісценції 

(далі – ТР) – це усвідомлені / неусвідомлені, точні / трансформовані цитати чи 

іншого роду покликання на більш-менш відомі раніше ПТ у складі більш пізнього 

тексту. ТР можуть виступати цитати (від цілих фрагментів до окремих 

словосполучень), крилаті вислови, імена персонажів, назви творів, імена їх 

авторів, пряме або непряме нагадування про ситуації” [216, с. 17]. „Ремінісценція 
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визначається як відтворення відомої фразової, образної чи ритмічно-синтаксичної 

структури з іншого твору” [13, с. 357]. Мабуть, таке трактування випливає із 

значення терміна reminiscentia (лат.) – „згадка”. Отже, нам видається, що 

ремінісценція – це не особливий вид інтертекстуальності, а її функція, оскільки всі 

види інтертекстуальних вкраплень нагадують читачеві про інший текст. 

Слушним нам видається розмежування термінів „алюзія” і „цитата” у ГЗ. 

Алюзія – натяк на історичну подію або літературний твір, які вважаються  

загальновідомими. Дослідники наголошують на здатності алюзії створювати 

узагальнений підтекст; висловлювання, що містять алюзію, мають другий план 

[216, с. 124; 197, с. 25–33]. Одні автори розмежовують терміни „цитата” і 

„алюзія”: „ознаками розмежування цитат і алюзій можуть бути: тип джерела, з 

яким встановлюються інтертекстуальні зв’язки; 1) джерелом цитати може бути 

тільки текст як матеріальний об’єкт, зафіксований в друкованій практиці, алюзія 

може мати своїм джерелом не тільки текст, а й позатекстове джерело; і форма 

відтворення фрагменту, який запозичується; 2) у випадку цитати – дослівна або 

видозмінена, у випадку алюзії – згорнута” [216, с. 7]; інші вважають алюзію 

різновидом цитати: „Цитата-алюзія – натяк на оригінальний текст, яка 

застосовується тільки в тому випадку, якщо є впевненість, що її впізнають” 

[142, с. 31]. Спірним є питання про форму матеріального вираження алюзії. Так, 

В. П. Москвін пише про те, що основою алюзії доцільно вважати тільки 

однослівну одиницю або низку однослівних одиниць, які не відображають 

лексико-граматичної структури вихідного фрагменту [142, с. 65]. С. І. Сметаніна 

визначає алюзію як створення історико-культурного контексту через топонім, 

антропонім, відому дату та ін. Алюзивне слово виступає як знак ситуаційної 

моделі [114, с. 108]. У визначенні алюзії ми підтримуємо думку І. С. Христенко, 

яка вважає, що алюзіями можуть бути слова, словосполучення, вислови і більші 

фрагменти тексту [224, с. 44], функцією яких є встановлення асоціації з текстом-

першоджерелом та створення історико-культурного контексту. 

Щоб уникнути невизначеності у нашій роботі, назвемо цитату у вузькому 

значенні артоцитатою (від лат. artus – вузький); цитату в широкому значенні –
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уніцитатою (від лат. universus – загальний); цитата як термін охоплює ці два 

значення. Розглядаємо уніцитату як загальне, родове поняття по відношенню до 

понять артоцитати та алюзії, які виконують функцію ремінісценції (згадки) у ГЗ. 

Отже, уніцитата охоплює артоцитату як дослівне відтворення елемента чужого 

тексту (часто із зазначенням джерела, а також алюзію – натяк на певний текст, 

який вважається загальновідомим (див. рис.1.1).  

 

 

Рис. 1.1. Класифікація інтертекстем у ГЗ 
 

При розробці класифікацій інтертекстуальних одиниць необхідно 

враховувати жанр досліджуваних текстів. Основні класифікації інтертекстів 

створювалися на матеріалі художніх текстів. Цілком природньо, що типології 

інтертекстів у художніх, наукових, публіцистичних та інформаційних текстах 

будуть різні. Не всі з розглянутих критеріїв класифікації інтертекстуальних 

одиниць релевантні для газет і ГЗ зокрема, тим більше, що деякі з них (наприклад, 

усвідомлене / неусвідомлене вживання) видаються суб’єктивними. Тому в 

нашому дослідженні для класифікації інтертекстів в газетно-публіцистичних 

текстах, а саме в ГЗ, відбираємо три критерії, які видаються нам найбільш 

релевантними: 

1. Обсяг інтертексту і характер синтаксичних відношень між елементами 

інтертексту. Відповідно до цього критерію інтертекстуальні одиниці в ГЗ 

поділяються на цитати й алюзії. 

2. Ідентичність форми: цитати й алюзії можуть бути трансформованими і 

нетрансформованими. 

уніцитата 
         ремінісценція 

артоцитата 

алюзія 
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3. Маркування та експлікованість інтертексту: цитати і алюзії можна 

поділити на марковані / немарковані, експліцитні / імпліцитні. 

Необхідність окремого розгляду інтертекстуальних одиниць за критеріями 

формальної тотожності і маркування / експлікованості зумовлено тим, що в пресі 

цитата може бути трансформована формально, але при цьому адресант апелює до 

джерела та обрамлює цитату / алюзію лапками. І навпаки, імпліцитні і 

немарковані цитати / алюзії можуть зберігати формальну ідентичність джерела. 

Решта раніше розглянутих критеріїв стосуються прагматичних чинників. 

Так, про те, чи свідомо автор використав інтертекст в ГЗ, можна визначити на 

підставі маркування інтертексту лапками або вказавши автора або претекст, тобто 

експлікувавши джерело. Таким чином, критерій усвідомленості використання 

інтертексту ідентичний з критеріями маркування та експлікованості. Однак автор 

може цілком свідомо вживати цитату, при цьому не маркуючи її. Про усвідомлене 

використання того чи іншого претекстового фрагменту можна дізнатися тільки 

від самого автора, але і він не завжди усвідомлює, що звертається до „чужого” 

тексту [246, с. 214].  

Критерій частоти вживання алюзії теж не виводить її з категорії 

інтертекстів. Деякі науковці [142, с. 69] вважають, що в результаті багаторазового 

вживання фрагмент тексту втрачає авторство і переходить до розряду ідіом: „Те, 

що вчора було цитатою, сьогодні може перетворитися на крилаті слова або власне 

ідіому” [158, с. 61]. Про нівеляцію зв’язків між окремим елементом тексту і його 

„рідним” текстовим оточенням можна впевнено говорити лише після проведення 

численних експериментів по сприйняттю таких елементів. Але теоретично можна 

припустити, що часте вживання не позбавляє інтертекст його статусу. Крилате 

слово, наскільки широко і анонімно воно б не функціонувало, не втрачає своєї 

приналежності до „материнського” тексту, воно все-таки є „чужим словом”, так 

само як і „своїм” і водночас „нічиїм” [23]. М. М. Бахтін вважає, що навіть 

фразеологічна одиниця – це вторинне слово, яке перебуває в діалозі зі своїми 

попередніми вживаннями: „адже немає слів, які нікому не належать” [23, с. 317]. 
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Зв’язок з джерелом справді втрачається тільки тоді, коли цитата трансформується 

настільки, що втрачає свою ідентичність з претекстом [194, с. 102]. 

Отже, згідно з першим із запропонованих у нашій роботі критерієм (обсяг 

відтворення інтертексту і характер синтаксичних зв’язків між його 

компонентами) всі інтертекстуальні одиниці в ГЗ розділимо на цитати й алюзії. 

Цитата складається з двох і більше слів, що знаходяться в предикативному зв’язку 

вже в претексті. Алюзія може бути виражена одним словом або кількома словами, 

які вступають в предикативні зв’язки тільки в тексті-реципієнті [222, с. 129]. 

І алюзія, і цитата мають ознаку подвійної ситуативності, оскільки 

викликають у свідомості читача два контексти і дві ситуації: ситуацію претексту і 

ситуацію тексту-реципієнта. Однак є невелика відмінність у характері зв’язків 

цитати й алюзії з претекстовою ситуацією. Цитата, насамперед, пов’язана з 

мікроконтекстом претексту і, відповідно, з конкретною ситуацією породження 

певного мовного твору. Алюзія породжує асоціації з макроконтекстом претексту: 

подіями твору, вчинками, характером і проблемами героїв, ідейним 

навантаженням і тональністю твору або творчістю автора загалом. Це означає, що 

цитата не обмежена мікроконтекстом претексту, дуже часто в тексті-реципієнті 

вона встановлює метонімічні зв’язки з претекстом, замінюючи претекст. Проте 

цитата насамперед належить мікроконтексту і мікроситуації. Ідентифікувати 

мікроконтекст алюзії в претексті практично неможливо. Тому використання 

заголовків творів у вторинних текстах стосується алюзій, а не цитат, незважаючи 

на те, що вони часто складаються з двох і більше предикативно зв’язаних 

лексичних одиниць. Алюзії на заголовки творів встановлюють зв’язок з ситуацією 

всього тексту. 

Отже, алюзії у ГЗ можуть містити покликання на такі аспекти претексту: 

тексту загалом; певної події або низки подій в тексті; персонажів тексту: їх 

вчинків, рис характеру, проблем; атрибутів персонажів; ідейної проблематики 

тексту; тональності тексту тощо. 

Другий запропонований критерій – критерій збереження форми – служить 

для класифікації алюзій на нетрансформовані і трансформовані. Трансформації 
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охоплюють структурно-семантичні перетворення цитати-алюзії (лексичні, 

граматичні, синтаксичні, стилістичні та контаміновані зміни). Трансформації 

структури алюзії стосуються послідовності розташування елементів в базовій 

структурі: це можуть бути додавання або еліпсування елементів з базової 

структури алюзії, заміни компонентів і перебудови структури, тобто зміни 

порядку проходження компонентів, структури речення або його комунікативного 

типу. 

Критерій маркування й експлікованості служить для поділу алюзій на 

марковані / немарковані і експліцитні / імпліцітні. Незважаючи на те що в низці 

робіт маркованість і експлікованість розглядаються або як синоніми, або як 

поняття, що перебувають у родо-видових зв’язках, між ними все ж є деяка 

відмінність. Маркування інтертексту слід розуміти як його виділення в тексті як 

чужого слова за допомогою різних маркерів, зокрема, графічними засобами: 

лапками, різними видами шрифту (жирний, курсив).  

Експлікованість інтертексту сприяє його впізнаванню та розумінню. Це 

може бути вказівка на автора, твір або ситуацію породження претексту, 

пояснення змісту цитати або алюзії. За відсутності цих ознак інтертекст 

імпліцитний: автор хоче, щоб читач приклав ментальне зусилля для його 

розпізнання, розраховуючи на обізнаність читацької аудиторії. Власне для ГЗ 

характерні неекспліковані алюзії. 

Отже, аналіз інтертекстуальних елементів у сучасному англійськомовному 

ГЗ дозволяє зафіксувати цитати й алюзії відповідно до обсягу інтертексту; за 

критерієм збереження форми цитати і алюзії поділяються на трансформовані і 

нетрансформовані; за критерієм маркування і експлікованості цитати й алюзії 

поділяються на марковані / немарковані та експліцитні / імпліцитні.  

Наше дослідження зосереджено на алюзіях як носіях інтертекстуального 

змісту, ґрунтуючись на критеріях збереження форми (трансформовані / 

нетрансформовані алюзії), маркування (марковані / немарковані алюзії) і 

експлікованості (експліцитні / імпліцитні алюзії). 
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Елементи ПФ у складі алюзії називаємо маркерами, а першоджерело 

виступає її денотатом [237], наприклад: Two Aids Are Better Than One in Most 

Cases of Hearing Loss (Tulsa World (Tulsa, OK), 4/09/2013). У цьому АГЗ денотатом 

виступає паремія “Two heads are better than one”, а маркерами – частково подібне 

графічне і синтаксичне обрамлення ПФ, репрезентованого в алюзії. 

Залежно від виду ПФ виділяємо текстові алюзії, денотатом яких є 

вербальний (словесний) текст, наприклад: No Laughing Matter. Neil Hannon Is Back 

with the Divine Comedy (The Mail on Sunday (London, England), 27/06/ 2010) – 

денотатом є назва оповідання Данте Аліг’єрі “The Divine Comedy”; і 

інтермедіальні алюзії, які відсилають до текстів інших видів мистецтва (кіно, 

телебачення, театр та ін.). Наше дослідження зосереджено на текстових алюзіях. 

У структурі алюзії, крім елементів, які відсилають або натякають на певний 

ПФ, присутні й елементи, які змінюють ПФ і за допомогою цього мають 

підвищену експресію , наприклад: The Secret Water Garden of Mill Hill (The Mail on 

Sunday (London, England), 25/10/2009), де ПФ виступає біблійне словосполучення 

“Garden of Eden”, а елементом, який трансформує ПФ, є Mill Hill. Такі приклади 

вважаємо трансформантами. Тут алюзія постає експресивною одиницею або 

„експресемою”, що власне відповідає функціонуванню газетної мови загалом [88]. 

Як зазначає В. Г. Костомаров, „газетна мова вимальовується як конфліктна 

ситуація – послідовне чергування експресії і стандарту, що власне і виступає 

основною рисою мови газети” [103, с. 141]. Маркери та трансформанти у складі 

алюзії в нашому дослідженні визначаються як елементи, які чергуються, 

формуючи її зміст. 

У руслі нашого дослідження поділяємо алюзії на п’ять категорій за 

тематичною ознакою (джерелом походження) відповідно до тематичних рубрик 

лексикографічних джерел, а саме: 1) література; 2) історія; 3) міфологія; 4) Біблія 

та 5) фраземіка. 

Функціонування алюзії в газетно-публіцистичному дискурсі 

характеризується дуалізмом: дане мовне явище виявляє себе і як форма прояву 

інтертекстуальності, і як стилістичний прийом. Алюзія виступає стилістичним 



46 
 

прийомом риторичного підсилення мови, засобом увиразнення ГЗ, а також 

відображає в своєму змісті лінгвокультурний досвід автора (адресанта) і рівень 

культурно маркованого тезаурусу читача (адресата), що є невід’ємною рисою 

газетно-публіцистичного дискурсу. 

 

Висновки до розділу 1 

 

1. Компілятивна практика створення текстів у сучасній культурі звертає 

увагу до проблеми міжтекстових зв’язків, а саме інтертекстуальності, яка як 

культурно-семіотичний феномен має дві форми прояву: широку (радикальну) і 

вузьку. За радикальною теорією у фокусі лінгвістичних студій виступають не 

тексти, а лише зв’язки між ними. Завданнями вузької концепції є диференціація, 

класифікація зв’язків одного тексту з іншим (-и). Згідно з текстолінгвістичним 

розумінням, інтертекстуальність виступає і як текстова категорія, і як особлива 

риса певних текстів, які взаємодіють у плані змісту і плані вираження з іншими 

текстами або їх фрагментами. 

2. Спрямованість сучасної лінгвістики на проведення комплексних 

функціонально-комунікативних і структурно-семіотичних досліджень тексту 

зумовлює великий інтерес до вивчення проблематики прецедентності, яка є 

своєрідним різновидом інтертекстуальності. Прецедентними вважаються 

феномени, що зберігаються у свідомості носіїв мови у вигляді ментальних 

утворень та закріплюються у мові відповідними мовними знаками. Прецедентні 

феномени поділяються на: універсальні, національні, соціумні; серед них 

виокремлюються: прецедентне ім’я, прецедентне висловлення, прецедентний 

текст, прецедентна ситуація.  

3. У газетно-публіцистичному дискурсі, який є дистанційною формою 

комунікації між адресантом, що створює вербальні тексти, і адресатом, який 

сприймає і інтерпретує їх, реалізується інтертекстуальність, характерна для 

сучасної культурної парадигми.  
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4. Одним з проявів інтертекстуальності є алюзія, яка є культурно 

маркованою одиницею, носієм інтертекстуального потенціалу газетного 

заголовка. Алюзії розподілено на п’ять підкласів за тематичною ознакою 

(джерелом походження) відповідно до тематичних рубрик з лексикографічних 

джерел: 1) література; 2) історія; 3) міфологія; 4) Біблія та 5) фраземіка (для 

аналізу було обрано цих п’ять тематичних рубрик з культурологічних словників). 

5. Алюзивний газетний заголовок є поліфункціональним утворенням, 

насичений змістовною інформацією і виконує важливо комунікативно-

прагматичну роль транслятора культури. Алюзивні газетні заголовки 

репрезентують сконцентровану текстову інформацію і спрямовують читача на 

розуміння змісту статті, тобто займають сильну текстову позицію.  

6. У структурі алюзії виокремлюють: маркери (елементи прецедентного 

феномена у складі алюзії) і трансформанти (елементи, які змінюють прецедентний 

феномен і надають експресії алюзивному газетному заголовку).  

Основні питання розділу 1 висвітлені в одноосібних публікаціях автора: [8; 

205; 206]. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ АЛЮЗІЙ  

У ГАЗЕТНОМУ ЗАГОЛОВКУ 

 

 

2.1 Основні підходи та етапи дослідження алюзій у газетному заголовку 

 

Методологія, методика та методи дослідження віддзеркалюють ті способи 

та засоби аналізу вивчення різних об’єктів, які мають вирішувати завдання 

наукового пізнання. Підтримуємо думку І. В. Арнольд, яка розглядає 

методологію як застосування принципів світогляду до процесу пізнання, 

методику – як сукупність прийомів спостереження, експерименту та опису, а 

метод – як підхід до матеріалу, що досліджується, його систематизація і 

теоретичне осмислення [13, с. 9]. 

Кожен етап запропонованого дослідження розглянуто окремо і описано 

методи, які застосовувались для розв’язання поставлених завдань. Мета дослідження 

зумовила проведення комплексного аналізу алюзій у ГЗ на шести етапах:  

 відбір та систематизація фактологічного матеріалу;  

 виокремлення першоджерел, під якими розуміємо ПФ, АГЗ  

та тематична таксономія алюзивних денотатів; 

 опис маркерів прецедентності алюзивних ГЗ на парадигматичному 

рівні та визначення міри маркованості кожного типу маркера; 

 демаркація способів трансформацій ПФ у ГЗ та системний аналіз 

алюзивних трансформантів;  

 встановлення комунікативно-прагматичних інтенцій адресанта та 

функціонального потенціалу АГЗ;  

 порівняльний аналіз алюзій, її маркерів і трансформантів в 

міждискурсній площині, в часовому зрізі 2009 – 2013 рр. та за 

культурологічними сферами. 
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Загальну методологічну основу роботи формує низка підходів до 

дослідження алюзій, серед яких виокремлюємо антропоцентричний підхід, 

оскільки мова є найважливішою функціонально-відмінною рисою людини як 

біологічного виду, продуктом її діяльності, яку неможливо вивчати поза самою 

людиною. Зважаючи на те, що суть антропоцентризму як основного принципу 

лінгвістичних досліджень полягає у перебуванні у центрі уваги дослідника 

особистості носія мови, ми використаємо його для визначення основних 

тенденцій у функціонуванні ПФ у складі АГЗ, що відтворюють особистісні 

інтенції автора ГЗ вжити алюзію для влучної передачі змісту статті.  

Релевантним для нашого дослідження є принцип діалогічності, 

розроблений видатним російським філологом М. М. Бахтіним, який убачав вплив 

мови на людину в ракурсі діалогічних відношень, що складалися на підставі 

культурного коду, який є витвором етносу й людства [23, с. 92]. Власне на основі 

цього підходу була сформована основоположна для цього дослідження теорія 

інтертекстуальності. Принцип діалогічності в лінгвістиці передбачає розгляд 

мовної діяльності у системі взаємної детермінованості різних складників, що 

забезпечують й опосередкують цю діяльність. Цей підхід знаходить своє 

застосування у нашій роботі при співставленні ПФ різних культурологічних сфер 

з текстами-реципієнтами (ГЗ) та вивчення особливостей їх функціонування у ГЗ, 

тобто вивчення діалогу культури та текстів газетно-публіцистичного стилю.  

Структурний (таксономічний) підхід, для якого характерне розуміння мови 

як чітко структурованої знакової системи і прагнення до суворого формального її 

опису, став методологічною опорою нашого дослідження. Оскільки для 

структуралізму характерне прагнення до розгляду системи мови в цілому і 

виявлення системних відношень між мовними одиницями, використовуємо його 

для встановлення структурно-семантичних, тематичних та трансформаційних 

особливостей алюзій у ГЗ. 

Не менш важливим принципом сучасних лінгвістичних досліджень є 

функціональний підхід, який передбачає вивчення мови у дії, у виконанні нею 

певних функцій. Функціоналізм відрізняється тим, що інтегрує різнорівневі мовні 
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засоби – морфологічні, синтаксичні, словотвірні та лексичні – на основі спільності 

їх функцій. Представники функціоналізму ставлять завдання – пояснення мовної 

форми її функціями [174]. Завдяки використанню принципу функціоналізму, у 

процесі дослідження алюзій у ГЗ будуть розкриті комунікативні інтенції 

адресанта при творенні алюзій у газетному заголовку та функціональні 

особливості алюзивнх ГЗ. 

У тісному взаємозв’язку з принципом антропоцентризму до вивчення 

мовних явищ перебуває принцип системного підходу, який полягає у тому, що 

кожне явище слід розглядати у системі, тобто у його зв’язках із іншими явищами 

тієї системи, до якої воно належить [105]. Як слушно зазначає М. П. Кочерган, 

„лінгвісту важливо з’ясувати, що в мові зумовлено внутрішньосистемними 

зв'язками, а що – позамовною дійсністю” [105]. 

У ході нашого дослідження принцип системного підходу 

застосовуватиметься у процесі системного вивчення основних характеристик 

алюзивних маркерів та трансформацій ПФ у ГЗ, а також схожостей і розбіжностей 

у їх структурі і семантиці. 

Діахронічний підхід у вивченні алюзій у ГЗ полягає в тому, щоб простежити 

варіювання у вживанні алюзивних утворень у ГЗ за п’ять років (2009 – 2013 рр.), 

які перебувають в нерозривному зв’язку з суспільно-політичними, соціально-

економічними, культурними чинниками розвитку британського, американського, 

австралійського, канадського, новозеландського суспільств.  

Лінгвостатистичний підхід допомагає забезпечити надійність, точність, 

достовірність висновків попередніх етапів наукового дослідження. Адже тільки з 

якісних методів дослідження неможливо побудувати дисертаційну роботу. 

Зміцнюючим аргументом виступають кількісні методи, оскільки мова – це 

ймовірнісна, а не жорстко детермінована система, то для її пізнання розроблено 

квантитативні методи, пов’язані з дослідженням частотних, ймовірнісних та 

інших нелогічних характеристик [152]. За допомогою лінгвостатистичного 

підходу в роботі визначається розподіл частот ПФ як першоджерел алюзії та 
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маркерів прецедентності у різних дискурсах, роках дослідження та 

культурологічних сферах та виявляються подібності та відмінності за дискурсами 

та культурологічними сферами у вживанні першоджерел алюзії. 

Для комплексного дослідження природи алюзивного ГЗ застосовано методи 

структурного аналізу, а саме: опозиційний аналіз  для встановлення подібності та 

відмінності у змісті прецедентного феномена та алюзії; дистрибутивний при 

сегментації прецедентного феномена і алюзивного висловлювання; 

трансформаційний для аналізу структурно-синтаксичних трансформантів алюзій; 

метод комутації при аналізі фонетичних маркерів прецедентності алюзивного 

ГЗ; методи лінгвостатистичного аналізу, а саме кореляційний аналіз для 

визначення подібностей втілення ПФ і алюзій у міждискурсній та міжкультурній 

площинах та критерій χ2 для визначення частоти вживання алюзій та її маркерів у 

ГЗ та функціонально-комунікативний метод для визначення комунікативних 

інтенцій адресанта при творенні алюзій у ГЗ та функціонального навантаження 

алюзивних ГЗ. Також у роботі знайшли своє застосування описово-аналітичний 

метод, а також загальнонаукові методи спостереження, моделювання та 

інтерпретації. 

Завдяки використанню описового методу, спостереження та узагальнення 

фактів, а також аналізу теоретичних міркувань, підходів та концепцій вдалося 

оптимізувати ключові висновки попередніх дослідників щодо теорії 

інтертекстуальності, прецедентності, демаркувати поняття алюзії та 

сформулювати власне розуміння цих понять. 

На всіх етапах роботи послідовно застосовувався індуктивний метод, 

характерною особливістю якого є дослідження явища у напрямку від конкретного 

матеріалу до узагальнень і висновків. Цьому також сприяв описовий метод, який 

передбачав мовне спостереження над особливістю формування та вживання 

алюзій у ГЗ та метод узагальнення матеріалу. 

Загальна кількість першоджерел алюзій становить 1201 одиниця (суцільна 

вибірка з лінгвокультурологічних лексикографічних джерел), які піддавались 

трансформаціям за досліджуваний період (загальна кількість алюзій, утворених 
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на основі першоджерел, становить 99814). Зазначені методи дали змогу описати 

кількісні характеристики алюзивних одиниць, підрахувати частотність їх 

вживання, визначити подібності та відмінності за дискурсами та 

культурологічними сферами у вживанні першоджерел алюзії. 

Поетапна методика дослідження алюзій у ГЗ передбачає: відбір 

фактологічного матеріалу, дослідження її структурно-тематичних особливостей 

ПФ та трансформаційно-функціональної парадигми алюзивних ГЗ. 

 

2.2 Принципи добору та систематизації матеріалу дослідження 

 

Добір матеріалу дослідження є одним з найважливіших завдань, які стоять 

перед науковцем. Під час добору алюзій для подальшого дослідження ПФ 

співвідносилися з певними вербальними претекстами, які визначалися нами на 

основі культурологічних джерел (The New Dictionary of Cultural Literacy [292], 

Dictionary of Allusions [294], The Oxford Dictionary of Allusions [299], Merriam-

Webster’s Dictionary of ALLUSIONS [300], Speak the culture – Britain [301] тощо). 

Відомо, що джерелами інтернаціональних ПФ виступають Біблія, міфологія і 

фольклор, прислів’я та ідіоматичні вислови, світова література, філософія, релігія, 

мистецтво, історія, політика, антропологія, психологія, соціологія, географія, 

економіка, медицина тощо. Для нашого дослідження було обрано такі 

культурологічні сфери: 1) література; 2) історія; 3) міфологія; 4) Біблія та 

5) фраземіка; з яких було виокремлено першоджерела алюзій. Далі за допомогою 

пошукової системи бібліотеки Questia Online Library були відібрали ГЗ з 

британських, американських, австралійських, новозеландських та канадських 

періодичних видань з 2009 по 2013 рр., щоб простежити та порівняти особливості 

функціонування алюзій у різних  англійськомовних лінгвокультурах (загальна 

кількість становить 99814 ГЗ). 

Отже, при доборі ПФ для подальшого дослідження ми керувалися трьома 

критеріями: 1) часовий – як відомо, мова не є статичним явищем, а постійно 

змінюється, розвивається, щоб забезпечувати потреби комунікації у суспільстві, 
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тому для спостереження за змінами у використанні АГЗ обрано часовий зріз за 

п’ять років; 2) змістовно-тематичний – усі досліджувані ПФ тематично 

класифікуються на п’ять культурологічних сфер (література, історія, міфологія, 

Біблія, фраземіка); 3) дискурсний – до уваги бралися ГЗ з п’ятьох газетно-

публіцистичних дискурсів (британського, американського, австралійського, 

новозеландського та канадського), що уможливить виявлення культурних 

особливостей вживання ПФ представниками різних лінгвокультурних спільнот. 

 

2.3 Методи дослідження структурно-тематичної актуалізації 

прецедентних феноменів в алюзивних газетних заголовках 

 

2 . 3 . 1  Т а к с о н о м і я  а л ю з и в н и х  д е н о т а т і в .  У руслі нашого 

дослідження виокремлюємо в алюзії два денотати: претекст – першоджерело, і 

текст-реципієнт (вторинний денотат), кожен з яких певним чином доповнює зміст 

АГЗ. Претексти, або тексти-донори, створюють основу для появи прецедентних 

фактів, тобто виступають попереднім матеріалом, на якому ґрунтується певний 

тип дискурсу, зокрема і газетно-публіцистичний, і тому можуть називатися 

„первинними” текстами [96, с. 163]. Такими текстами вважаються семіотичні 

твори вербального і невербального характеру, наприклад, твори словесної 

культури, твори різних видів мистецтва (музики, архітектури, кінематографу 

тощо). 

Невербальні претексти поділяються на динамічні (театр, кіно) або статичні 

(живопис, ліплення). Тексти (ПФ), які здійснюють функцію денотата алюзії не 

прямо, а опосередковано: через вербальний елемент (назву) називаємо  вербально-

іконічними. 

Тексти-реципієнти, тобто ГЗ з алюзивним компонентом, називаємо 

вторинними денотатами. Вторинні денотати алюзії дають претекстам другу 

номінацію і тому називаються „вторинними” або текстами-реципієнтами. У цьому 

випадку значення першоджерела або повністю втрачається, або видозмінюється. 

Так, наприклад, вислів “manna from heaven”, біблійного походження, спочатку 
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означав їжу, що падала з неба для іудеїв, які мандрували  пустелею. Ставши 

прецедентним фактом, цей вислів набув значення „щось рідкісне, цінне”. 

Претексти, тобто первинні денотати алюзії, беруть участь у побудові ГЗ 

опосередковано, оскільки, як зауважує Ю. М. Лотман, відбувається цитування „не 

з тексту-донора, а з „культурного тезаурусу мовної особистості, яка набула 

досвіду поводження з прецедентним текстом не тільки з причини знайомства з 

його споконвічним текстовим середовищем, але в результаті власної 

комунікативної практики” [128]. Тому, зважаючи на цей факт, можна 

стверджувати, що в наповненні алюзії змістом важлива роль належить саме 

вторинним денотатам. 

Відомо, що вторинними денотатами в алюзіях виступають трансформовані 

ПФ. М. Ю. Сидорова зауважує, що значення ПФ складається з трьох складників: 

1) загальномовного значення фрази (буквального); 2) контекстуального значення, 

яке перейшло від першоджерела; 3) набутих значень, які виникли в процесі 

функціонування цього виразу в мовленні [195, с. 347]. Наприклад , в ГЗ Two Aids 

Are Better Than One in Most Cases of Hearing Loss (New Haven Register (New Haven, 

CT), 4/09/ 2013) (про слухові апарати для людей з вадами слуху) текстом-донором 

(першоджерелом) і одночасно текстом-реципієнтом є прислів’я “Two heads are 

better than one”. Значення ГЗ формується таким чином: 1) два апарати краще, ніж 

один, при втраті слуху (буквальне значення фрази); 2) одна голова добре, а дві – 

краще (значення, яке прийшло з першоджерела); 3) для людей з вадами слуху 

краще носити два слухові апарати, а не один (набуте значення).  

Кодуючи інформацію про навколишній світ у вигляді алюзії, адресант 

інкорпорує одночасно три форм прояву інтертекстуальності: цитату, алюзію і 

ремінісценцію.У нашому дослідженні дотримуємося думки, що алюзія є формою 

прояву уніцитати і виконує функцію ремінісценції:  

Boys Will Be Tories, and Girls (Scotland on Sunday (Edinburgh, Scotland), 

12/08/ 2012) – ПФ “Boys will be boys”; 

Absence Makes the Parents Grow Homesick (The Tuscaloosa News, 29/09/ 2013) 

– ПФ “Absence makes the heart grow  fonder”; 
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 Cleanliness Is Next to Your Gadgets (Manila Bulletin, 17/03/ 2010) – ПФ 

“Cleanliness is next to godliness”. 

Алюзії як форми прояву інтертекстуальності часто використовуються для 

створення експресивних ГЗ, але їх важче розпізнати, бо для того, щоб 

розкодувати алюзивний текст, потрібно володіти вертикальним контекстом. 

Наприклад, для того, щоб декодувати імпліцитний зміст ГЗ How Eyelids Speak 

Louder Than Words ( The Chronicle (Toowoomba, Australia), 29/10/2011), потрібно 

розуміти первинне значення ПФ “Actions speak louder than words”. 

Свідомі зміни адресантом загальновідомого усталеного стереотипного 

бачення адресата прецедентного факту реалізуються в тому, що алюзивне 

висловлювання має водночас кілька різних значень, які формують його 

вертикальний контекст, що вважається підтекстом з історико-філологічним 

підґрунтям; має дворівневу природу (охоплює зміст вторинного денотата) або 

багаторівневу (охоплює зміст претексту – первинного денотата). Власне 

дворівневий характер вертикального контексту зв’язує ПФ з алюзією. 

Як правило, ПФ належать до „національного культурного простору” (форми 

існування культури у свідомості людини), тому відображають мову, культуру, 

історію і психологію того народу, в якому вони створювалися, і часто 

використовуються в комунікації між людьми однієї етнічної групи. Однак певні 

ПФ є або інтернаціональними (наприклад, цитати з Біблії, міфології, з творів 

Шекспіра, казок і т.д.), або знаходяться у сфері вживання певних соціальних груп, 

або виступають авторськими прецедентними текстами, наприклад: The Late, Great 

Global Warming Scare; Americans See Al Gore as the Boy Who Cried Wolf (The 

Washington Times (Washington, DC), 15/05/2010), де згадується назва байки Езопа 

“The Boy Who Cried ‘Wolf ’”, BEAUTY AND THE BEAST... (Daily Mail (London), 

22/05/ 2010) – назва європейської казки; Hansel and Gretel and the Hoods (The 

Northern Star (Lismore, Australia), 12/09/ 2009) (у ГЗ фігурує назва казки братів 

Грімм “Hansel and Gretel”). Наше дослідження сфокусовано на інтернаціональних 

текстах-реципієнтах з п’ятьох культурологічних сфер, які було виокремлено з 

лінгвокультурологічних лексикографічних джерел. 
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2 . 3 . 2  Л і н г в о с т а т и с т и ч н и й  а н а л і з  п е р ш о д ж е р е л  а л ю з и в н и х  

г а з е т н и х  з а г о л о в к і в .  Для проведення лінгвостатистичного аналізу 

першоджерел алюзій у ГЗ слід здійснити структурно-синтагматичний розподіл 

відібраних ПФ на слова, словосполучення, речення в кожній з п’яти категорій, за 

п’ять років (з 2009 по 2013 рр.) та в дискурсах (американський, британський,  

австралійський, новозеландський, канадський). Маючи кількісні дані структурного 

розподілу першоджерел алюзивних ГЗ на ПФ-слова, ПФ-словосполучення, ПФ-

речення у ГЗ, вважаємо за доцільне застосувати критерій незалежності χ2 (хі-

квадрат), щоб побачити емпіричні показники, вживання яких перевищують 

стастично очікувані, тому що такі ПФ у порівнянні з рештою ПФ мають 

селективний характер вживання і відображають інтенції автора тексту вжити саме 

такі ПФ у ГЗ; та кореляційний аналіз для визначення подібностей між дискурсами 

та культурологічними сферами у вживанні ПФ-слів, ПФ-словосполучень, ПФ-

речень у ГЗ, тому для надійності, точності та достовірності висновків попередніх 

етапів наукового дослідження застосовуються квантитативні методи.  

2 . 3 . 2 . 1  К р и т е р і й  х і - к в а д р а т .  За допомогою критерію χ2 

визначається наявність відповідностей і різниці між розподілом частот 

досліджуваних величин (алюзій, маркерів прецедентності). Позначається критерій 

незалежності за допомогою грецької букви χ (звідси й назва хі-квадрат). Найбільш 

розповсюдженою формулою для обчислення χ2 є: 

 

  2
2 O E

E





,
 (2.1) 

де O – фактично досліджені величини; E – теоретично очікувані, знак Σ – означає 

суму. Чим більше емпіричні величини відхиляються від теоретичних, тим 

більшою в результаті виявляється сума χ2. Наявність суттєвої різниці в розподілі 

частот ознак вважається встановленою, якщо χ2 перевищує критичне значення при 

певному числі ступенів свободи. Число ступенів свободи для багатопільних 

таблиць при обчисленні χ2 визначається за формулою: 
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   1 1fd r c   , (2.2) 

 

де r – число горизонтальних рядків у таблиці, c – число вертикальних стовпців. 

Наприклад, при числі ступенів свободи, яке дорівнює 1, критичне значення χ2 

дорівнює 3,84. У цьому випадку так звана статистична значність Р=0,05. 

Величина Р=0,05 – найбільш уживане значення рівня значущості в лінгвістиці. За 

допомогою рівня значущості визначають, в якому відсотку випадків (або з якою 

імовірністю) можлива помилка в отриманих результатах. Рівень значущості 

Р=0,05 показує, що можлива похибка в 5% випадків. 

У статистичних дослідженнях часто видається за доцільне подавати дані для 

аналізу у вигляді так званого альтернативного розподілу, тобто у вигляді таблиць, 

які складаються з чотирьох клітинок, утворених двома стовпчиками та двома 

рядками. Такі таблиці можуть бути складені шляхом зменшення (об’єднання) 

числа стовпчиків або рядків у багатопільній таблиці та дозволяють встановити 

зв’язок між досліджуваними ознаками попарно. Альтернативна таблиця має такий 

вигляд: 

 

Таблиця 2.1 

Розподіл частот одиниць 
а b 

 
с d 

 N 

 

де a, b, c, d – емпіричні величини в чотирипільній таблиці; Ν – загальна кількість 

спостережень. 

Щоб установити наявність або відсутність залежності між ознаками, треба 

використовувати критерій χ2. Обчислювати суми χ2 для альтернативних таблиць 

можна за допомогою більш зручної формули: 
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2
2 ad bc N

a c b d a b c d





    .
 (2.3) 

 

Сума χ2 дозволяє встановити лише наявність або відсутність зв’язку між 

ознаками, але не її міру. Розглянемо приклад визначення розподілу частот 

вживання ПФ-першоджерел (слів, словосполучень, речень) алюзії з 2009 по 

2013 рр. 

 

Таблиця 2.2 

Загальний статистичний розподіл ПФ за роками 

період  
ПФ 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2 

слова    6,80 193,12 
словосполучення 21,51 62,28 11,02   
речення      

 

За допомогою статистично верифікованих даних вживання різних видів 

першоджерел алюзії (ПФ) за період з 2009 по 2013 рр. визначено роки 

періодичних видань, у яких фактична частота вживання ПФ, виражених окремою 

лексемою, словосполученням чи реченням переважає над теоретично очікуваною 

величиною їх уживаності, що свідчить про вибірковий характер таких ПФ у ГЗ 

саме цього часового проміжку. З табл. 2.2 видно, що ПФ-слосполучення 

селективно вживалися в 2009 (χ2 =21,51), 2010 (χ2 = 62,28) та 2011 (χ2 =11,02). 

Прецедентні феномени-слова – в 2012 (χ2  = 6,80) та 2013 (χ2  = 193, 12). Щодо ПФ-

речень, то жодного року критерій χ2 не перевищував критичного значення. 

2 . 3 . 2 . 2  К о р е л я ц і й н и й  а н а л і з .  Лінійна кореляція між ознаками 

передбачає, що при зростанні величин однієї якості (наприклад, числа 

трансформацій ПФ) зростає або зменшується в певному порядку величина іншої 

якості (частотність вживання алюзії в ГЗ). Якщо зростання величин однієї якості 

супроводжується зростанням величин іншої, то це свідчить про позитивну 

кореляцію; якщо зв’язок між значеннями якостей характеризується оберненим 
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співвідношенням, це негативна кореляція. Величина коефіцієнта кореляції 

коливається в межах від -1 до +1 або, іншими словами, від нуля до одиниці зі 

знаком „плюс” або „мінус”. Якщо між ознаками немає ніякої статистичної 

залежності, величина коефіцієнта кореляції буде дорівнювати нулю або близька 

до нуля. Якщо, навпаки, між дослідженими явищами спостерігається дуже сильна 

залежність, величина коефіцієнта кореляції буде наближатися до 1. Отже, 

величина коефіцієнта кореляції вказує на ступінь зв’язку між явищами, а його 

знак „-” на характер такого зв’язку. Зауважимо, що сама кореляційна залежність у 

деяких випадках може бути зумовлена причинно-наслідковими зв’язками , однак, 

далеко не кожна кореляційна залежність передбачає наявність між дослідженими 

явищами причинно-наслідкових зв’язків. 

Існує декілька формул для обчислення коефіцієнта кореляції. 

Найбільш розповсюдженою є: 

 

 
  

   2 2

i i

i i

x x y y
r

x x y y

 


 


  ,

 (2.4) 

 

де r – коефіцієнт лінійної кореляції; Σ – сума одержаних за результатом тієї або 

іншої операції величин; xi – значення першої ознаки; yi – значення другої ознаки; 

x – середня (теоретична) величина значень першої ознаки; y – середня величина 

для другої ознаки [122]. 

Величини  ix x  та  iy y  – це відхилення досліджених величин від 

середніх. Позначивши відхилення  ix x  символом [а], а відхилення  iy y  

символом [b], формулу (2.4) можна представити : 
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Але коефіцієнт кореляції є певною мірою випадковою величиною. Щоб 

визначити ступінь надійності даних, отриманих за результатами обчислювань, у 

статистиці користуються поняттями „довірлива імовірність” та „рівень 

значущості”. Перше поняття І. А. Носенко називає також коефіцієнтом довіри або 

коефіцієнтом надійності [149]. 

Як правило, надійною вважається імовірність 95%. У цьому випадку 

імовірність того, що зроблена помилка, дорівнює 5%. Величину, яка доповнює 

коефіцієнт надійності до 1, автор називає рівнем значущості [149, с. 15]. Тому при 

довірливій імовірності Р=0,95 цей рівень Р=0,05. У лінгвістиці результати 

вважаються достатньо надійними, якщо вони отримані з Р=0,05. Однак більш 

надійними є, мабуть, результати, яким відповідає Р=0,01 або Р=0,001. Рівні 

значущості і, відповідно, довірливі імовірності визначаються за спеціальними 

статистичними таблицями. Для визначення надійності отриманих результатів 

необхідно знати ще одну величину, яка називається „числом ступенів свободи” і 

позначається найчастіше символом df. Число ступенів свободи – це число 

незалежних величин, які беруть участь в утворенні того або іншого параметру. 

В нашому дослідженні використовується коефіцієнт кореляції, який 

обчислюється за формулою (2.5.), що дає можливість визначити подібність між 

дискурсами та культурологічними сферами у використанні ПФ, виражених 

словами, слосполученнями та реченнями у ГЗ. Розглянемо приклад визначення 

подібності між дискурсами у використанні ПФ-слів у ГЗ (див. табл. 2.3).  
 

Таблиця 2.3 

Подібність дискурсів у використанні ПФ-слів 

 американ- 
ський 

британ- 
ський 

австра- 
лійський 

новозеланд- 
ський 

канад- 
ський 

r 
американський      
британський 0,99     
австралійський 0,95 0,95    
новозеландський 0,45 0,52 0,67   
канадський 0,99 0,98 0,92 0,36  
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Табл. 2.3 ілюструє середні величини коефіцієнтів кореляції (r). Значущими є 

ті показники, які перевищують r середнє (r=0,878).  

Величини коефіцієнтів кореляції на подібність дискурсів у вживанні 

прецедентних феноменів-слів вказують на те, що американський дискурс 

подібний до британського (r = 0,99), австралійського (r = 0,95) та канадського 

(r = 0,99); британський дискурс подібний до австралійського (r = 0,95) та 

канадського (r = 0,98); австралійський – до канадського (r = 0,92). 

Новозеландський та канадський дискурси не виявили подібності у використанні 

ПФ-слів з жодним з аналізованих нами дискурсами. 

 

2 . 3 . 3  Па р а д и г м а т и ч н и й  а н а л і з  м а р к е р і в  п р е ц е д е н т н о с т і  

а л ю з и в н и х  г а з е т н и х  з а г о л о в к і в .  Встановлення змістової відповідності 

між алюзією і ПФ, на основі якого вона створена, тобто знаходження в структурі 

алюзії маркерів, прийнято вважати когнітивним сприйняттям [148]. 

Під структурою алюзії розуміємо внутрішню організацію маркерів і 

трансформантів. Доречно зауважити, що алюзивна одиниця має не просто 

формальну, а й змістову структуру, оскільки завдяки зазначеним елементам 

алюзія передає змістовно-концептуальну і змістовно-підтекстову інформацію. 

Маркерами вважаємо такі елементи, функція яких полягає у вказівці на 

зв’язок цього тексту з іншими текстами або ж відсиланні до певних 

лінгвокультурних фактів. Алюзивними маркерами називаємо структурні 

компоненти алюзії, які вказують на певний ПФ та передають його зміст. 

Процес когнітивного сприйняття, на якому визначаються маркери, 

пов’язаний насамперед з процесами пам’яті. На цьому рівні мисленнєвої 

діяльності для адресата особливого значення набуває „пам’ять слова”, що 

охоплює такі види пам’яті, як: 1) референційна пам’ять, яка містить зміст 

попередніх і наступних слів і розширює цим рамки значення слова; 

2) комбінаторна пам’ять, яка містить зафіксовану сполучуваність слова; 

3) звукова пам’ять, яка має здатність викликати в пам’яті співзвучні слова, які 
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належать іншим текстам; 4) ритмічно-синтаксична пам’ять, або „пам’ять 

рими” [148]. 

Проведений нами аналіз наповнення структури алюзій маркерами ПФ з 

урахуванням зазначених видів пам’яті адресата дозволив визначити такі типи 

маркерів, що апелюють до ПФ і вказують на них: 1) графічні; 2) фонетичні; 

3) семантичні; 4) граматичні; 5) структурно-синтаксичні. 

Графічними маркерами називаємо подібність у графічному оформленні 

алюзії і вербально втіленого ПФ. Такими компонентами є розділові знаки (три 

крапки, знак питання, знак оклику, тире та ін.).  

Задля об’єктивності дослідження використаємо таке поняття як „міра 

маркованості”, запропоноване Н. Н. Бєлозеровою, під яким розуміємо здатність 

маркера здійснювати відсилання до ПФ, який бере участь у створенні АГЗ [27]. У 

роботі для графічних маркерів виокремлено три міри маркованості алюзії: високу, 

середню, низьку. 

Висока міра маркованості характеризується здатністю графічного 

репрезентанта повністю співвідносити алюзивну одиницю з ПФ. Такий рівень 

репрезентативності має інтертекстуальна одиниця, яка переходить з ПФ в алюзію 

без змін і графічно обрамлюєтся, наприклад: “All for One and One for All” Standing 

on the Shoulders of Giants Past and Present Inspiration to Us All, Says Rob” (Western 

Mail (Cardiff, Wales), 17/03/ 2012) – ПФ “All for One and One for All”; “I Have to 

Rob Peter to Pay Paul to Juggle the Household Budget” (The Mail on Sunday (London, 

England),4/12/2011) – ПФ “rob Peter to pay Paul”. 

Середня міра маркованості полягає в здатності маркера частково 

здійснювати покликання на ПФ. Графічним маркером у цьому випадку виступає 

предикативна основа або словосполучення, які обрамлені лапками, наприклад: 

“CLS' Success Is All in the Details” – ПФ “The devil is in the details”, яке означає, що 

„корінь проблеми в деталях”; Why Crash of 2008 May Have a Silver Lining (The 

Birmingham Post (England), 5/09/2013) – ПФ “Every cloud has a silver lining” (немає 

лиха без добра). 
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Низька міра маркованості визначається нами як здатність маркера 

репрезентувати первинний денотат за допомогою окремого слова / поєднання 

слів, які не є предикативною основою. Прикладами є такі ГЗ “Pursued by PC 

Police: Nice Try, but No Cigar; the Public Is on to the Intimidation Game” (The 

Washington Times, 16/09/2013), “Close, but No Change of Luck for Hebburn; NON-

LEAGUE” (The Journal , 25/09/ 2013) – ПФ “close, but no cigar” (про безуспішну 

спробу). 

Фонетичними маркерами називаємо римування певних елементів алюзії з 

відповідними компонентами ПФ, наприклад: “All That Shimmers Is Not Gold”  

(Fraser Coast Chronicle, 12/12/ 2009) – ПФ “All that glitters is not gold”; The Truck 

Stops Here in Anti-Terrorist Initiative (The Birmingham Post, 15/09/ 2009) – ПФ “The 

buck stops here”. 

Залежно від точності співзвуччя слів, які римуються, вводимо два рівні 

маркування для фонетичних репрезентантів: високий і низький. Високий рівень 

маркування таких компонентів алюзії спостерігається у випадку точної рими, 

тобто співзвуччя алюзивного і прецедентного компонентів, в якому збігаються всі 

голсні звуки [47], наприклад: Waste Not, Want the Lot (The Journal , 21/08/2013) – 

ПФ “Waste not, want not”. LET THEM EAT FLAKE; Tory Calls Cadbury Staff 

Whingers (The Mirror, 22/01/ 2010) – ПФ “Let them eat cake”. 

Низький рівень характерний для маркерів, які є неточними римами 

компонентів тексту-реципієнта. За такого співзвуччя звуки, що входять до складу 

слів, які римуються, фонетично не збігаються, наприклад: Yes, Virginia, There Is a 

Christmas Cactus (Manila Bulletin, 22/12/ 2009) – ПФ “Yes, Virginia, there is a Santa 

Claus”; Where There's Smoke, There's Flavor (Daily Herald , 8/07/ 2012) – ПФ 

“Where there’s smoke there’s fire”. 

Близькими до фонетичних і графічних репрезентантів є семантичні 

маркери, які мають подібність у лексичному значенні з елементами ПФ. 

Алюзивний ГЗ і ПФ мають одне семантичне наповнення [148, с. 58]. Розглянемо 

приклади семантичних маркерів: For Locals, It Takes Two to Ballet (The Register 

Guard,  29/08/ 2013) (про те , що для будь-якої справи потрібно дві сторони) – ПФ 
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“It takes two to tango”. У цій парі висловлювань спільним семантичним 

компонентом ballet і tango є „танці”. 

Let Sleeping Tortoise Lie; Pets Corner (Sunday Mail, 28/11/ 2010), Let Sleeping 

Sharks Lie (The Northern Star , 29/11/ 2013) – ПФ “Let sleeping dogs lie” (тут 

інтегральною семантичною ознакою є „тварини”, яке поєднує слова „черепаха”, 

„акула”, „собака”).  

Граматичними маркерами називаємо морфологічні форми того чи іншого 

вербально втіленого ПФ, які спостерігаються в алюзії, наприклад: The Horses That 

Won Us the War (Daily Mail, 9/01/2010) – ПФ “war horse”, що означає „досвідчений 

політичний боєць”; Dowd Gets One Thumb Up for Determination (The Washington 

Times (Washington, DC), 28/09/2011) – ПФ “thumbs up” („вище голову!”). 

Залежно від типу словозмінних граматичних категорій серед зазначених 

маркерів виокремлюємо дві групи: 

1) маркери числа, які є компонентами ПФ, що трапляються в АГЗ в іншому 

числі, наприклад: PLAY YOUR TRUMP CARDS RIGHT; Maguire's Advice to Cue 

Rival Judd (Daily Record (Glasgow, Scotland), 8/12/2011) – ПФ “to play one's trump 

card” – викладати козир; пустити в хід вірний або останній засіб, To the Manners 

Born – Wirral Pupils Win Behaviour Accolade (Daily Post (Liverpool, England), 

27/04/2010) – ПФ “to the manner born” (шекспірівський вислів, що означає 

„вроджений”);  

2) маркери часу, які відрізняються від компонентів ПФ граматичною 

категорією часу, наприклад: The Truth Is out There, but You Won't Find It Here 

(Pittsburgh Post-Gazette (Pittsburgh, PA), 12/11/2012) – ПФ “truth will be out”, що 

означає „правду не приховаєш” (will be – is ); Thanks. Your Silence Was Golden, 

Barenboim Tells Proms Audience (The Evening Standard (London, England), 29/07/ 

2013) – ПФ “Silence is golden” (is – was ); Two Wrongs Won't Ever Make a Right (The 

Charleston Gazette (Charleston, WV), 23/04/2012)  – ПФ  “two wrongs don’t make a 

right” , що означає „зло за зло – добра не буде”(won’t – don’t). 

При виокремленні структурно-синтаксичних маркерів розглядаємо АГЗ і 

ПФ з точки зору їх формальної побудови. Цей вид маркерів у нашому дослідженні 
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виражений паралельними синтаксичними конструкціями ПФ і алюзії, тобто 

однаковою синтаксичною побудовою алюзивного ГЗ і ПФ (однаковим 

розташуванням членів речення, які зіставляються) або моделі речення, яка 

регулярно повторюється в конструкціях, які порівнюються [170]. 

Вважаємо за належне розділили структурно-синтаксичні маркери на прості і 

складні залежно від монопредикативності (у простому реченні) або 

поліпредикативності (у складному реченні) синтаксичної конструкції ПФ. 

Простими маркерами називаємо повний або неповний паралелізм моделей 

речення ПФ та алюзивного ГЗ. Послуговуємось поняттям розширеної структурної 

схеми речень, запропонованої Т. В. Белімовою, яка охоплює не тільки 

предикативну основу, але й обов’язкові другорядні члени речення [26]. 

Розглянемо приклад: Fear Conquers All to Make Lily Queen of Singles (The 

Evening Standard (London, England), 26/10/2009) – ПФ “Love conquers all”. 

Зіставляються прості речення, побудовані за однією і тією ж моделлю: {Subject + 

V + Object}, де Subject – іменник в називному відмінку, V – дієслово, Object – 

займенник. Перші два компоненти схеми утворюють предикативну основу, а 

третій компонент виступає додатком, який синтаксично і семантично зв’язаний з 

присудком. 

Складними структурно-синтаксичними маркерами в нашому дослідженні 

вважаються повні або неповні збіги структурних схем складних речень ПФ і АГЗ. 

Оскільки алюзії, обрані нами із заголовків сучасних газет, будуються на основі 

ПФ, які є конструкціями складного речення неускладненого типу, то для 

зручності аналізу використовуємо поняття „структурна схема” і для складного 

речення.  

Залежно від кількості компонентів, які повторюються в структурах алюзії і 

ПФ і збігів послідовності їх розташування, нами виокремлено серед структурно-

синтаксичних маркерів три рівні маркованості: високий, середній, низький. 

Висока міра маркованості спостерігається у двох випадках: 

1. Повний збіг алюзивного ГЗ з моделлю простого речення ПФ, тобто 

відбувається „повторення не конкретних речень з їх конкретним лексичним 
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наповненням, а тільки синтаксичних форм” [86], наприклад:  Love Springs Eternal 

(Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), 15/08/ 2009) – ПФ “Hope springs 

eternal”;  Awareness Is the Best Policy (The Evening Standard (London, England), 

6/10/2010) – ПФ “Honesty is the best policy”. У розглянутих прикладах алюзивна і 

прецедентна конструкції мають однакові розширені структурні схеми: у першому 

випадку – { N + V + Adj }; у другому – { 푁  + V +Adj + 푁  }. 

2. Повний збіг синтаксичних конструкцій алюзії і ПФ, який виражений 

складним реченням, наприклад: 

Nothing Ventured, Nothing broken ( St. Joseph News-Press, 24/07/ 2012) – ПФ 

“nothing ventured, nothing gained”;Once Bitten, Twice Sharper (Daily Mail (London), 

26/09/2012) – ПФ “once bitten, twice shy”. У цих випадках складні речення мають 

однакову структурну схему: дві частини пов’язані тільки інтонаційно, без 

сполучників; з однаковою кількістю компонентів; порядок їх збережений. 

Середня міра маркованості притаманна АГЗ, для яких характерний 

неповний збіг синтаксичної побудови алюзії з ПФ:  

1) Характерним є частковий збіг структурної схеми, наприклад: Rhino Love 

Conquers All (Tribune-Review/Pittsburgh Tribune-Review,12/04/ 2012){ Nı + N + V+ 

Pron} – ПФ “Love conquers all”{ Nı + V+ Pron}. 

2) Формування однієї з частин складного речення за допомогою 

монопредикативної алюзії, наприклад: If at First You Don't Succeed…(The Morning 

Bulletin (Rockhampton, Australia), 9/05/ 2012) – ПФ “If at first you don’t succeed, try, 

try again”; If You Can't Stand the Heat (Western Mail (Cardiff, Wales), 15/09/ 2012) – 

ПФ “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen”; або алюзія зберегає 

предикативність ПФ, наприклад: IF YOU CAN'T STAND THE HEAT... ...Don't 

Worry! There Are Plenty of Chillies That Won't Blow Your Socks off - and They're 

Grown Here in Britain (The Mail on Sunday (London, England), 26/09/2010) – ПФ “If 

you can’t stand the heat, get out of the kitchen”. 

Низька міра маркованості спостерігається в АГЗ, для яких властивий 

частковий збіг синтаксичних конструкцій алюзії і ПФ. Прості маркери в цьому 
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випадку виступають в структурі речення тільки другорядними членами 

реченення, наприклад: When the Going Gets Tough, the Tough Get Made-Up (Daily 

Post (Liverpool, England), 2/01/ 2009) – ПФ “when the going gets tough, the tough get 

going”; або виступають предикативною основою, яка входить до структури 

складного речення, наприклад: Where There's Wool There's a Way (Daily News 

(Warwick, Australia), 12/06/ 2012) – ПФ “Where there’s a will, there’s a way”. 

Оскільки маркери є показниками подібності в змісті ПФ та алюзії, то для 

зручності опису того чи іншого типу маркера, який є елементом алюзії, вводимо 

такі умовні позначення: Г – графічний маркер, Ф – фонетичний маркер, Сем – 

семантичний маркер, ГР – граматичний маркер: ГРМЧ – граматичний маркер 

числа, ГРМЧ  – граматичний маркер часу, Сс – структурно-синтаксичний маркер: 

Сс П – простий структурно-синтаксичний маркер , Сс С – складний структурно-

синтаксичний маркер.  

Міру маркованості, обрану в нашому дослідженні для фонетичних, 

графічних і структурно-синтаксичних маркерів, позначаємо цифрами 3, 2, 1: Ф , 

Г , Сс  – висока міра маркованості; Г , Сс  – середня міра маркованості; Ф , 

Г , Сс  – низька міра маркованості.  

Уведені умовні позначення дозволять нам зобразити, яким чином 

відбувається процес визначення подібності змістового і структурного наповнення 

алюзії і ПФ.  

Визначивши маркери прецедентності, вважаємо за доцільне встановити 

кількісний розподіл міри маркованості у зазначених типах маркерів за 2009 –

2013 рр., у досліджуваних п’яти дискурсах та культурологічних сферах та 

розподіл частот маркерів прецедентності (далі МП) у ГЗ. Для визначення 

розподілу частот МП необхідно обчислити загальну кількість всіх типів МП, які 

фіксуються в досліджуваних нами ГЗ, в кожній з п’яти сфер (література, 

міфологія, Біблія, історія і фраземіка), за п’ять років (з 2009 по 2013 рр.) та за 

дискурсами (американський, британський, австралійський, новозеландський, 

канадський).  
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2.4 Методи дослідження трансформаційно-функціональних 

характеристик алюзивних газетних заголовків 

 

2 . 4 . 1  Д и с т р и б у т и в н и й  а н а л і з  п р е ц е д е н т н и х  м о д е л е й  у  

г а з е т н и х  з а г о л о в к а х .  Для ПФ в газетно-публіцистичному дискурсі властива 

формальна актуалізація (термін за Н. О. Фатєєвою), під якою розуміємо таке 

використання алюзії, при якому відбувається послаблення або повне нівелювання 

її зв’язку з текстом-джерелом. Такі інтертекстові вкраплення контекстуально 

мотивовані й існують більш автономно від змісту вихідного тексту. Але вони 

зберігають інтертекстовий характер, оскільки ПФ є конкретною формою 

вираження думки [222, с. 19]. При формальній актуалізації ПФ відбувається його 

„розчинення в новому словесному оточенні або переродження в нову експресивну 

одиницю, яка втратила зв’язок зі своїм джерелом” [194, с. 102].  

ПФ у ГЗ дискурсі властива низка трансформацій. У нашій роботі 

послуговуємося класифікацією типів трансформацій ПФ, запропоновану 

О. П. Семенець (див. табл. 2.4) [175, с. 12]. 

 

Таблиця 2.4 

Типи трансформацій ПФ у ГЗ 

Трансформації ПФ 
узуальна оказіональна 

прецедентна модель: 
 

стабільний компонент + 
змінний компонент  

(СК + N) 

структурно-семантичні перетворення (ССП) 
лексико-семантичні 

синтаксичні 
стилістичні 

морфологічні 
контамінації 

 

Узуальне вживання ПФ формує певні моделі, які виникають як наслідок 

численних апеляцій до інтертекстуальної одиниці, в структурі якої виокремлюють 

стабільні компоненти (СК) і порожні клітинки (комірки) (N), які заповнюються 

ситуативно зумовленими лексемами. Для виокремлення функціональних 
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особливостей реалізації прецедентної моделі (СК + N) у ГЗ застосовуємо 

методику дистрибутивного аналізу цієї моделі. Наприклад, в проаналізованих 

нами ГЗ простежуємо часте звернення до ПФ “All roads lead to Rome”, який 

формує модель СК + N: “All roads lead to + N (об'єкт)”: All Roads Lead to Morocco! 

(Evening Gazette (Middlesbrough, England), 20/03/2012), ALL ROADS LEAD TO 

CARDIFF CITY (South Wales Echo (Cardiff, Wales), 16/11/ 2010), All Roads Lead to 

Washington; Destination DC Chief Sells City to the World (The Washington Times 

(Washington, DC), 1/11/ 2009) та ін. У всіх розглянутих випадках новий лексичний 

компонент співвідносимо із заміненим, оскільки обидва мають спільну сему 

„населений пункт”. Дисфункціональність вживання цієї моделі призводить до 

того, що контекстуально зумовлена лексема може і не мати спільних значень з 

первинною: All Roads Lead to Expo (Tweed Daily News (Tweed Heads, Australia), 

19/05/ 2009), All Roads Lead to the NW200; THE WAIT IS FINALLY OVER FOR THIS 

YEAR'S RACES (The Mirror (London, England), 20/05/2011), All Roads Lead to 

Heritage Display (Daily News (Warwick, Australia), 24/01/2013), All Roads Lead to 

Home for Brian (Sunday Mail (Glasgow, Scotland), 28/07/ 2013) тощо. Значення 

таких заголовків буквалізуєтся, модель стає формальною, тобто позбавляється 

власної семантики і виконує номінативну функцію, яку вона реалізовує за 

допомогою її лексичного наповнення ключовими словами відповідної статті. 

Велику свободу для творчої самореалізації адресанта дає оказіональний 

різновид формальної актуалізації, який виражений структурно-семантичними 

перетвореннями, серед яких виокремлюємо: лексико-семантичні, морфологічні, 

стилістичні, синтаксичні та контамінаційні перетворення, носіями яких 

виступають алюзивні трансформанти. 

 

2 . 4 . 2  О п о з и ц і й н и й  а н а л і з  я к  з а с іб  д о с л і д ж е н н я  а л ю з и в н и х  

т р а н с ф о р м а н т і в .  На етапі кодування інформації у вигляді алюзії автор 

газетних публікацій здійснює трансформацію ПФ за допомогою різноманітних 

мовних та стилістичних засобів (в цьому і полягає ігровий характер експресеми). 

Як зазначає Ю. Д. Апресян, „дві фрази (алюзія і ПФ), які перебувають у 
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відношенні трансформування, називаються трансформами. Будь-які два 

трансформи, об’єднані знаком трансформованості, утворюють трансформацію” 

[10, с. 157]. В основі подібної трансформації лежить заміна або субституція 

одного елемента іншим, під якою, за Л. Л. Нелюбіним, у нашій роботі розуміємо 

„граматичну або лексичну (або комплексну лексико-граматичну), стилістичну 

перебудову різних одиниць вихідного тексту” [280, с. 55].  

Використання автором різноманітних замін при трансформації ПФ є досить 

поширеним способом створення алюзій, що підтверджують дослідження 

О. А. Земської, С. І. Сметаніної, М. І. Шостак та ін. [75; 198; 233]. Особливо часто 

використовується прийом заміни одного слова новим, ключовим для даного 

тексту (трансформантом), і, як зазначає О. К. Рябініна, „вибір слова, яке 

замінюється, відбувається зазвичай за смисловою ознакою (метафоричною або 

метонімічною), яка є результатом безлічі варіацій” [170]. 

Зібраний фактичний матеріал дозволяє виділити такі групи трансформантів, 

які трапляються в структурі алюзивних ГЗ: 1) лексико-семантичні; 2) синтаксичні; 

3) стилістичні; 4) морфологічні.  

У роботі лексико-семантичними трансформантами називаємо такі 

структурні компоненти алюзії, які перебувають у словесній опозиції з 

компонентами вербалізованого ПФ. За визначенням В. А. Малишевої, „словесною 

опозицією є пара слів, які подібні одне з одним певними елементами, але 

водночас і різняться чимось” [132, с. 33]. Якщо схожість лексем є повною, то вони 

формують опозицію тотожності” [132, с. 34].  

Ґрунтуючись на дослідженні В. А. Малишевої, розглядаємо такі типи 

опозицій: 1) формальні – які охоплюють слова, які мають спільні морфеми, але 

семантично далекі; 2) семантичні – пара слів, у яких немає спільних морфем, але 

є подібності в значенні, тобто містяться подібні семантичні складники; 

3) формально-семантичні – пари слів, які мають схожі елементи як в плані 

форми, так і в плані змісту. 

Формальні опозиції тотожності виявляються у трансформантів і ПФ, які є 

лексичними омонімами. Семантичні опозиції тотожності виявляються у 
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трансформантів і ПФ, які є абсолютними або точними синонімами. У нашому 

дослідженні виокремлюємо такі опозиції нетотожності: 1) опозицію 

гіперонімічного характеру, де гіперонімом виступає прецедентна лексема, а 

гіпонімом – трансформант; 2) опозиції між суміжними гіпонімами; 3) опозиції 

між частиною і цілим, в яких ціле виражене прецедемою, а частина – 

трансформантом (гіперо-гіпонімічні). 

Трансформант і ПФ утворюють формально-семантичні опозиції 

(еквіполентні), які мають, крім спільних і „певні компоненти, за якими одиниці 

опозиції протиставляються одна одній” [132, с. 37–38]. До таких пар слів 

зараховуємо антоніми, квазіантоніми і квазісиноніми. 

Для антонімів також характерні градуальні опозиції, адже вони виражають 

якісну протилежність (між ними існує проміжна ланка) [281, с. 14], наприклад: 

Play That Funky Music, White Boy (Daily Mail (London), 24/07/ 2009) – ПФ “Black 

Boy” (градуальна опозиція: black – grey – white ). 

Наступну групу засобів зміни ПФ утворюють синтаксичні трансформанти, 

під якими розуміємо трансформації синтаксичних конструкцій алюзивних ГЗ. 

Базуючись на дослідженнях Ю.Д. Апресяна, Ж. Дюбуа, Ф. Пріа, А. Трінона та ін., 

виокремлюємо дві операції, які здійснює адресант, експериментуючи з ПФ: 

1) субстанціальні операції: еліпсування одиниць в повідомленні і додавання нових 

до вже існуючих; а також одночасність цих операцій:  Practice Makes Perfect – for 

Police (Evening Chronicle (Newcastle, England),6/08/2010) – ПФ “Practice Makes 

Perfect” (приєднання членів речення); 2) реляційні операції: перестановки слів у 

повідомленні: BELL TOLLS FOR SCOTT (Daily Record (Glasgow, Scotland), 

28/03/2012) – ПФ “for whom the bell tolls” [11]. 

Стилістичні трансформанти – це різноманітні тропи і фігури, які застосовує 

адресант при трансформації ПФ. У структурі алюзій виокремлюємо такі типи 

трансформантів: 1) контактовстановлювальні (риторичне питання і риторичний 

вигук); 2) структурно-графічні (апосіопезис (замовчування) і парцеляція; 

3) полістилістичні (іронія); 4) тропеїчні (мовна гра). 
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Тропеїчними трансформантами вважаємо такі елементи, які змінюють ПФ 

за рахунок внесення в його зміст компонентів зі зміщеним значенням, тобто це 

такі стилістичні фігури як парономазія, каламбур і мовна гра [150]. Широке 

використання мовної гри в текстах газетно-публіцистичного стилю стало 

яскравою прикметою сучасного інформаційного простору, де мовна гра виявляє 

увесь спектр своїх стилістичних можливостей. Тому в нашому дослідженні 

приділимо особливу увагу мовній грі, оскільки, як показує наше дослідження, 

велика кількість алюзій створюється адресантом за допомогою мовної гри, яка 

надає інформації неочікуваного звучання, а іноді й іронічно-саркастичного змісту. 

Морфологічні трансформанти – це такі структурні компоненти алюзії, які 

призводять до граматичних змін у структурі алюзивного ГЗ. Серед досліджуваних 

ГЗ було виокремлено два випадки використання морфологічних трансформантів 

адресантами:1) заміна слова / форми слів в межах однієї частини мови; 2) заміна 

слів з різних частин мови. 

Отже, в структурі алюзивних ГЗ виокремлюємо такі типи трансформантів: 

1) лексико-семантичні; 2) синтаксичні; 3) стилістичні; 4) морфологічні. 

Кількісний аналіз усіх типів трансформантів у структурі алюзивного ГЗ дає 

можливість визначити, які трансформанти превалювали за період 2009 – 2013 рр. 

у досліджуваних дискурсах та культурологічних сферах. 

 

2.5 Функціонально-комунікативний метод у вивченні алюзивних 

газетних заголовків 

 

Дослідження газетно-публіцистичного дискурсу висуває на перший план 

питання про те, як суб’єкт мовної діяльності реалізує свої комунікативні стратегії 

за допомогою розглянутої системи засобів, її потенцій і реалізацій. Під 

комунікативною стратегією (далі КС) розуміємо „складник еврестичної 

інтенційної програми планування дискурсу, його проведення й керування ним з 

метою досягнення кооперативного результату, ефективності; комунікативна 

стратегія зумовлена загальним принципом стратегічності будь-якої діяльності” 
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[85, с. 138]. Тобто, КС – це засоби, які мовець застосовує як свої ресурси, і 

активізує сформовані у нього вміння і навички, які необхідні для  успішного 

задоволення комунікативних потреб. КС, як основний намір мовної діяльності, 

реалізується через низку певних комунікативних тактик [113]. Адресанти в 

газетно-публіцистичному дискурсі реалізують такі стратегії мовної поведінки: 

стратегія маркування ПФ, стратегія атракції (привертання уваги) і стратегія 

маніпуляції (сугестивна) [114]: 

1. Стратегія маркування ПФ активно використовується в сучасних газетах. 

В її основі є лінгвістична антиномія мови „своє – чуже”. Будь-яка мовна одиниця 

з цієї точки зору може бути охарактеризована через її приналежність / 

неналежність до комунікативної сфери мовця: „будь-яке слово існує в трьох 

аспектах: як нейтральне, слово мови, яке нікому не належить, як чуже слово 

інших людей, яке рясніє відгуками чужих висловлювань, і, нарешті, як моє слово, 

оскільки я маю з ним справу в певній ситуації, з певним мовним наміром, воно 

вже наповнене моєю експресією” [23, с. 268]. Актуалізований ПФ в мовному 

потоці має ознаку маркованості / немаркованості [202, с. 40]. Стратегія 

виокремлення алюзії в тексті здійснюється через тактики використання маркерів 

прецедентності. Ця стратегія зумовлена тим, що „присутність інтексту стає 

помітною для читача завдяки порушенню послідовності, зв’язності або стильової 

єдності тексту, а також завдяки спеціальних засобів маркування” [12, с. 35].  

2. Стратегія атракції стосується експресивного потенціалу 

інтертекстуальних одиниць, якими збагачений ГЗ. Нестандартний, наділений 

експресією ГЗ допомагає зацікавити читача і зосередити його увагу на певній 

статті (рубриці). Ця стратегія виражається в тому, що ПФ роблять ГЗ компактним, 

активують уяву, посилюють інтерес читача до прочитання, інтригуючи, 

забезпечують задоволення від декодування змісту ГЗ, підкреслюють спільність 

тезаурусу адресанта і адресата тексту. 

3. Стратегія маніпуляції стосується впливу на формування думки читача 

стосовно отриманого повідомлення у вигляді ГЗ. Процес декодування 

прототексту ПФ у ГЗ відволікає читача від критичного осмислення 
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запропонованої інформації. Отже, використання цієї комунікативної тактики є 

прийомом мовленнєвої маніпуляції, яка застосовується у газетно-

публіцистичному дискурсі [223, с. 171]. 

Ці комунікативні стратегії дають змогу класифікувати ГЗ та констатувати 

два вектори функціонально-комунікативної спрямованості алюзивного ГЗ: на 

адресанта (оскільки служить засобом самовираження та індивідуалізації мови) і 

адресата (так як формує певну стратегію його мовної поведінки). ПФ, які 

актуалізуються в ГЗ, не тільки інтригують адресата, виконують функцію 

залучення читацької уваги (атракції) чи сугестивну функцію, а й формують 

поліетапність читацького сприйняття.  

Порівняльний аналіз алюзивних ГЗ уможливлює розділити їх на дві групи: 

1) констатувальні: Real Friends Are Better Than Facebook Fakes (The Evening 

Standard (London, England), 27/05/2010); 2) емоційно-оцінні: Wrinkle Wrinkle Little 

Star, Never Forget Who You Are (The Mail on Sunday (London, England), 20/11/2011). 

У кожній групі виокремлено підгрупи відповідно до алюзивних значень, що дає 

можливість визначити оцінку сприйняття культурно наповненого ГЗ читачем. 

Констатувальні алюзії викликають нейтральну оцінку у читача; емоційно-оцінні – 

і позитивну, і негативну реакцію у відповідь, що створює більше умов для 

успішного вгадування читачем задуму автора ГЗ та реалізації його 

комунікативно-прагматичних інтенцій. 

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Для комплексного дослідження природи АГЗ застосовано методики 

структурного аналізу (опозиційний, дистрибутивний, трансформаційний методи, 

метод комутації), лінгвостатистичні методи (кореляційний аналіз, критерій χ2) та 

функціонально-комунікативний метод. У роботі знайшли своє застосування 

синхронічний підхід з елементами діахронічного, описово-аналітичний метод, а 

також загальнонаукові методи спостереження, моделювання та інтерпретації. 
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2. За допомогою аналізу структури алюзій визначено типи маркерів, які 

апелюють до ПФ: 1) графічні; 2) фонетичні; 3) семантичні; 4) граматичні; 

5) структурно-синтаксичні. Опозиційний аналіз сприяє визначенню подібності та 

відмінності у змісті ПФ та АГЗ: застосовуються методики градуальних та 

еквіполентних опозицій для порівняння синонімічних, антонімічних та 

омонімічних перенесень у структурі ГЗ. Елементи дистрибутивного аналізу 

використовуються при сегментації ПФ і алюзивного висловлювання. За 

допомогою дистрибутивного аналізу формально актуалізованих ГЗ визначено 

моделі, за якими будуються більшість актуалізованих ПФ узуального типу в 

досліджуваних ГЗ. Методика комутації імплікується для вивчення фонетичних 

інваріантів  трансформації ПФ у структурі алюзивного ГЗ. Залежно від точності 

співзвуччя слів, які порівнюються при трансформації ПФ, введено два рівні 

маркування для фонетичних репрезентантів: високий (cake – flake) і низький (fire 

– flavor). Прийом таксономії виявляється релевантним при об’єднанні алюзій в 

класи за тематичними, структурно-семантичним та функціональним ознаками. 

3. Серед статистичних прийомів у вивченні алюзії в структурі ГЗ 

використано величину коефіцієнта кореляції для визначення подібності між 

дискурсами (британським, американським, австралійським, новозеландським та 

канадським) та роками (2009 – 2013 рр.) у вживанні АГЗ; а також критерій 

незалежності χ2 (хі-квадрат), за допомогою якого визначено наявність 

відповідностей і різниці між розподілом частот ПФ-слів, ПФ-словосполучень, 

ПФ-речень у п’яти досліджуваних культурологічних сферах (фраземіка, 

література, міфологія, Біблія, історія) за п’ять років (з 2009 по 2013 рр.) та в 

дискурсах (американському, британському, австралійському, новозеландському, 

канадському); а також визначається розподіл частот маркерів прецедентності, які 

зафіксовані в досліджуваних ГЗ в кожній з п’яти сфер, з 2009 по 2013 рр. та в 

міждискурсній площині. 

4. Функціонально-комунікативний метод уможливлює визначення 

комунікативних стратегій автора у ГЗ та констатацію подвійної векторності як 

основної риси ГЗ з точки зору комунікації: спрямованість на адресанта-мовця 
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(оскільки служить засобом самовираження і індивідуалізації мови) і адресата-

слухача (так як формує певну стратегію його мовної поведінки) та визначити 

функціональне навантаження АГЗ у процесі комунікації. 

Основні питання другого розділу висвітлено в одноосібних публікаціях 

автора: [5; 207; 208; 213]. 
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РОЗДІЛ 3 

ПРЕЦЕДЕНТНІ ФЕНОМЕНИ В АЛЮЗИВНИХ  

ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКАХ 

 

 

3.1 Прецедентні феномени як першоджерела алюзивних газетних 

заголовків 

У руслі нашого дослідження визначено, що алюзія має два денотати: 

первинний – першоджерело (ПФ) і вторинний – текст-реципієнт 

(трансформований ПФ), кожен з яких певним чином доповнює зміст АГЗ. 

Наше дослідження зосереджено на вербальних першоджерелах, які 

превалюють у сучасній англійськомовній пресі. Значна кількість першоджерел – 

це вербальні ПФ, виокремлені нами з таких культурологічних словників: The New 

Dictionary of Cultural Literacy [292], Dictionary of Allusions [294], The Oxford 

Dictionary of Allusions [299], Merriam-Webster’s Dictionary of ALLUSIONS [300], 

Speak the culture – Britain [301] тощо. У дослідженні увага сфокусована на п’яти 

культурологічних сферах, звідки відбиралися першоджерела алюзій: 

1) література; 2) Біблія 3) історія; 4) міфологія і 5) фраземіка (див. рис. 3.1). 

У нашому матеріалі ПФ, які виступають в алюзіях першоджерелами, в 

кількісному відношенні склали 1201 одиниця.  

 
 

 

 

 

 

Рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Кількісний розподіл ПФ за культурологічними сферами 

Першоджерело алюзії 

(1201 одиниця) 

Біблія   
(150 одиниць) 

  

Історія  
(235 одиниць) 

 

Література 
(257 одиниць) 

 

Фраземіка 
(412 одиниць) 

 

Міфологія 
(147 одиниць) 

 

ПФ 
(первинний денотат АГЗ) 

(1201 одиниця) 

Біблія   
(150 одиниць) 
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Як видно з рис. 3.1, найбільшу кількість ПФ, що лягли в основу АГЗ, 

постачає фраземіка (412 одиниць) та культурологічна сфера „Література” 

(257 одиниць), що свідчить про їхню високу продуктивність як джерел ПФ у 

досліджуваних нами АГЗ. Розглянемо кожну культурологічну сферу детальніше. 

У культурологічній сфері „Література” залежно від типів літературної 

творчості розрізняють віршовані та прозові першоджерела. Наприклад, з комедії 

Вільяма Шекспіра „Венеційський купець” виник ПВ “pound of flesh” (точна 

кількість чогось). На основі цього вислову було створено літературний АГЗ A 

Pound of Fresh (Manila Bulletin, 24/11/ 2013). Також вираз “the winter of our 

discontent” (зима тривоги нашої) став основою для формування АГЗ Now Is the 

Winter of Our Content? (Pittsburgh Post-Gazette (Pittsburgh, PA), 19/02/2012). 

Відомо, що „Зима тривоги нашої” – це останній роман Джона Стейнбека, 

опублікований в 1961 році. Сама назва роману є цитатою перших рядків п’єси 

Вільяма Шекспіра „Річард III”. 

Серед віршованих текстів-донорів продуктивними є дитячі вірші, 

наприклад, у ГЗ 'Twinkle, Twinkle' Sineng Pambansa (Manila Bulletin, 1/09/ 2013) 

першоджерелом виступає Twinkle, Twinkle, Little Star; у ГЗ Tiger Tiger 'Buffoon' 

Broke Pipe and Caused [Pounds Sterling]150,000 (FloodThe Evening Standard 

(London, England), 13/08/ 2009) першоджерелом виступає Tiger! Tiger! burning 

bright; у ГЗ Hard-Boiled Egg or Humpty Dumpty AUD? (Sunshine Coast Daily 

(Maroochydore, Australia), 28/04/2011) першоджерелом виступає Humpty Dumpty. 

ПФ з культурологічної сфери „Міфологія” активно використовуються в 

газетно-публіцистичному дискурсі, оскільки фольклор є „колективною творчістю 

народу, яка зародилася на давніх етапах цивілізації, існувала протягом багатьох 

століть у різних суспільно-економічних формах як своєрідна культурно-історична 

пам’ять народів і форма її комунікативного вираження” [86, с. 157]. Серед них 

первинними денотатами в АГЗ є народні казки та міфи. ГЗ Cam Just like the Sheriff 

of Nottingham (The People (London, England), 28/04/ 2013) відсилає адресата до 

середньовічних англійських народних балад про героя Робіна Гуда, який грабував 

зі своїми однодумцями в Шервудському лісі багатих, віддаючи здобуте бідним. 
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Противниками цих розбійників є шериф Ноттінгемський і лицар Гай Гісборн. ГЗ 

Modern-Day 'Medea' (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 26/07/ 2013) згадує 

Медею (у давньогрецькій міфології колхидська царівна, чарівниця і кохана 

аргонавта Яссона). Закохавшись в Яссона, вона допомогла йому заволодіти 

золотим руном і бігла з ним з Колхіди в Грецію, коли ж він згодом задумав 

одружитися з іншою, Медея стратила суперницю, вбила двох своїх дітей від 

Яссона і зникла на крилатій колісниці, надісланій її дідом богом Геліосом. 

Загальна кількість таких першоджерел становить 147 одиниць. 

У нашому дослідженні ідіоми та прислів’я об’єднані в групу „фраземіка”, 

яка налічує 412 одиниць. Як зазначає О. О. Селіванова, у фразеології ідіомами 

називають стійкі сполуки, семантика яких не виводиться зі значень її складників, 

а інтегрована ними формально [282, с. 173]. Опираючись на класифікацію 

В. В. Виноградова, до групи фразеологічних виразів ми також зараховуємо 

паремії, які є „стійкими утвореннями, культурно маркованими одиницями 

переважно реченнєвої структури” [282, с. 447]. 

Прислів’я найчастіше виступають водночас і первинним денотатом, і 

вторинним денотатом. Так, паремія “Live and learn” слугує основою для появи 

АГЗ Rabbit and Owl: Live and Learn (The Florida Times Union, 11/11/ 2012). 

Аналогічна ситуація спостерігається з такими прикладами: “Look before you leap” 

– Look before You Leap into Career Changes (Tribune-Review/Pittsburgh Tribune-

Review, 27/09/ 2009), “Knowledge is power” – Knowledge Is Power If You're Picking a 

Pet (Daily Record (Glasgow, Scotland), 9/02/ 2012).  

У культурологічній сфері „Біблія” тематично виокремлюємо біблійні 

постаті, канонізовані поняття, явища та висловлювання, які розкривають зміст і 

структуру Священної книги християн. Загальна кількість цих ПФ становить 150 

одиниць. У ГЗ Thirty Pieces of Silver Doesn't Interest Me (Daily Mail (London), 

2/11/2013) згадується прецедентний феномен “thirty pieces of silver” (30 срібняків 

– плата Іуді Іскаріоту від юдейських первосвящеників за зраду Ісуса Христа, яка 

полягала в тому, що він підвів римських воїнів до місця перебування Ісуса та 

інших учнів в Гестиманському саду і вказав на нього поцілунком). Зараз цей 
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вислів означає „грошову винагороду за зраду”. ГЗ When Not to Turn the Other 

Cheek (The Washington Times (Washington, DC), 20/12/2010) апелює до 

прецедентного біблійного висловлювання “turn the other cheek” (підставити іншу 

щоку, не звернути увагу на образу). В іншому заголовку The Second Coming 

(Providence Journal (Providence, RI), 9/01/2012) згадується ПФ „Друге Пришестя 

Ісуса Христа” – подія, яку очікують всі християни. 

Культурологічна сфера „Історія” налічує 235 ПФ, які охоплюють вислови 

відомих історичних постатей, назви світових історичних подій, явищ і процесів, 

періодів, династій і лідерів, тобто історичну спадщину світової спільноти. Такі 

ПФ тісно пов’язані з поняттям „суспільно-історичний”, що означає зв’язок з 

суспільством у різні часи його існування. Функціонування таких ПФ у сфері 

суспільно-історичних, політичних, економічних, культурних та інших відносин 

зумовлює появу великої кількості текстів-реципієнтів на основі історичних 

першоджерел. У ГЗ How Capitulation to China Triggered the New Missile Crisis (The 

Washington Times (Washington, DC), 10/04/ 2013) згадується термін “Cuban missile 

crisis” (Карибська криза) – історичний термін, що визначає напружене політичне, 

дипломатичне і військове протистояння між Радянським Союзом і Сполученими 

Штатами в жовтні 1962 року, яке було викликано таємницею перекидання і 

розміщення на острові Куба військових частин і підрозділів Збройних Сил СРСР, 

їхньої техніки, а також і ядерну зброю. Кубинці називають цей період „Жовтнева 

криза”, у США поширена назва „Кубинська ракетна криза”. Наступний ГЗ 'We 

Cannot Afford a Lost Generation' New Warning over Youth Unemployment (The 

Journal (Newcastle, England), 24/08/ 2009) відсилає читача до терміна “lost 

generation” (втрачене поколіняня) – це молоді люди, яких забрали на фронт у віці 

18 років, ще не закінчивши школу, вони рано почали вбивати. Після війни такі 

люди не могли адаптуватися до мирного життя, багато хто покінчив життя 

самогубством, деякі божеволіли. Цей вислів став відомим за допомогою Гертруди 

Стайн. Визначаючи літературну течію, яка існувала в період між двома війнами – 

Першою та Другою світовою, Стайн сказала відомі слова: „Усі ви – втрачене 

покоління”, звертаючись до молодих американських письменників-експатріотів, 
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яким  творення модерної американської літератури видавалося можливим лише в 

Парижі [273]. ГЗ THE GOLF MASTER RACE (Daily Mail (London), 7/11/2009) 

згадує поняття “master race” (раса панів) – у расовій ідеології націонал-соціалістів 

призначення нордичної раси, в якій внаслідок природної переваги судилося 

керувати нижчими расами. Тим, хто належав до раси панів, суворо заборонялося 

змішуватися з іншими расами, які вважалися нижчими у нацистській доктрині. 

Отже, серед розглянутих культурологічних сфер найпродуктивнішими є 

фраземіка та „література”, на наступному місці – „історія” і „Біблія”, завершальну 

позицію посідає сфера „міфологія”. Попри різну кількісну репрезентацію вони 

маніфестують яскраву експлікацію ПФ для виокремлення першоджерел АГЗ і 

формують основу інформаційного простору передачі повідомлення.  

 

3.2 Тексти-реципієнти алюзії: класифікація за джерелом походження 

Джерелами ПФ виступають: Біблія, міфологія, прислів’я та ідіоматичні 

вислови, світова література, філософія, релігія, мистецтво, історія, політика, 

антропологія, психологія, соціологія, географія, економіка, медицина тощо. Як 

уже зазначалося, у нашому дослідженні розглянуто п’ять культурологічних сфер. 

Наступним кроком є виокремлення АГЗ з вторинним денотатом за джерелом 

походження (див. рис. 3.2).  

 

 
Рис. 3.2. Кількісний розподіл вторинних денотатів АГЗ  
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Опрацювавши лексикографічні джерела та корпус електронної бібліотеки 

Questia Online Library, нами виокремлено тематичні класи текстів-реципієнтів: 

1) література; 2) Біблія; 3) історія; 4) міфологія; 5) фраземіка, кожен з яких 

поділено структурно на тематичні підкласи. Загальна кількість текстів-

реципієнтів становить 99814 ГЗ (див. дод. А). 

Розглянемо групу „Література”, яка раніше визначалася нами як одна з 

найпродуктивніших джерел ПФ. Загальна кількість АГЗ, побудованих на основі 

цих ПФ становить 7324. Це зумовлено, на наш погляд, по-перше, особливою 

образністю і виразністю художніх творів, а по-друге, частотою цитування 

літературних елементів в засобах масової інформації. 

У цій групі виокремлено такі підкласи: 1) імена літературних героїв; 

2) назви літературних творів; 3) назви дитячих віршів; 4) цитати з літературних 

творів; 5) імена письменників; 6) літературні течії / епохи / терміни.  

У табл. 3.1 подано кількісний розподіл АГЗ за тематичними підкласами та 

за роками періодичних видань. 

 

Таблиця 3.1 

Тематичний і кількісний розподіл АГЗ за роками (сфера „Література”) 

№ Період 
Підклас ПФ 

2009 2010 2011 2012 2013 всього  

1. літературні течії/епохи/терміни 155 168 180 153 142 798 
2. цитати з літературних творів 49 31 27 28 29 164 
3. назви літературних творів 443 407 415 368 427 2060 
4. імена літературних героїв 493 349 420 353 287 1902 
5. імена письменників 438 475 514 432 466 2325 
6. назви дитячих віршів 18 25 11 13 8 75 
 всього 1596 1455 1567 1347 1359 7324 

 

Серед них найчастіше автори газетних статей використовували такі світові 

літературні імена, як: Shakespeare, Charles Dickens, Agatha Christie, Jane Austen, 

Hemingway, Homer, Dante, Chekhov, Colette, Kipling, Edgar Allan Poe, Tolkien, 

Virgil та ін., які формують культурний тезаурус кожної мовної особистості, 
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незалежно від національності чи країни проживання. Наприклад, Try out Homer 

Economics; Maths Lessons Would Benefit from Tie-In with Poker (Daily Record 

(Glasgow, Scotland), 4/08/ 2010), For Terrapins' Shakespeare, All Will Be Well That 

Ends Well (The Washington Times (Washington, DC), 1/03/2012), Charles Dickens' 

Crowded Life (The Washington Times (Washington, DC), 17/02/ 2012), Kirk Players to 

Perform Agatha Christie Whodunit (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 19/19/ 

2013), WE WANT TOLKIEN'S LOVE STORY (Sunday Mercury (Birmingham, 

England), 16/12/2012) тощо. 

На другому місті за частотою вживання – підклас „Назви літературних 

творів” (2060 одиниць). Простежуємо, що в 2009 році було зафіксовано найбільше 

АГЗ з цього підкласу (443 ГЗ), а в 2012 році – найменше (368 ГЗ). Тут домінують 

такі твори як: Great Expectations Ч. Діккенса (191 вживань), Brave New World О. 

Хакслі (110 вживань), InfernoДанте Аліг’єрі (назва першої частини „Божественної 

комедії”) (420 вживань), Hamlet  В.Шекспіра (151 вживань), Wizard of Oz Ф.Баума 

(136 вживань), Romeo and Juliet В.Шекспіра (53 вживання) та ін. Наприклад, From 

Hard Times to Great Expectations (The Mail on Sunday (London, England), 

11/09/2011), ROMEO AND JULIET GETS X FACTOR (Coventry Evening Telegraph 

(England), 23/04/ 2010), Older Mums Face Brave New World ( Sunshine Coast Daily 

(Maroochydore, Australia), 11/05/2012), Shop Sparks Disco Inferno (The Birmingham 

Post (England), 18/11/ 2010) тощо. 

Третє місце посідає підклас „Імена літературних героїв”, який налічує 

1902 ГЗ. За досліджуваний нами період найчастіше імена літературних героїв 

траплялись в 2009 році ( 493 ГЗ), рідко – в 2012 році (287 ГЗ). Серед них найбільш 

вживаними є: Harry Potter (540 вживань), Robin Hood (170 вживань), Dracula 

(98 вживань), Macbeth (98 вживань), Scrooge (171 вживань), Yahoo (139 вживань), 

Sherlock Holmes (98 вживань), Frankenstein (74 вживання) тощо, наприклад, 

Macbeth a Villain? No, We've Got Him All Wrong (Daily Mail (London),12/02/2010), 

де актуалізується ім’я шотландського короля Макбета, з яким асоціюється 

надмірне бажання влади і зрада друзів. У ГЗ Sherlock Holmes Is Updated in 

Brilliant New Beeb Drama (Daily Record (Glasgow, Scotland), 24/07/ 2010) 
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згадується ім’я головного героя книг англійського письменника Артура Конан 

Дойля, вигаданого детективного персонажа Шерлока Холмса, який вирізнявся 

відмінною логікою та методом дедукції. ГЗ We're All Playing Scrooge; Your Money 

(The Mirror (London, England), 24/12/2009) акцентує увагу читачів на імені 

Скруджа Мак Дака, головного персонажа мультфільмів, казок і коміксів, селезня-

мільярдера з міста Глазго, який славився своєю пристрастю до грошей тощо. 

Наступне місце посідає підклас „Літературні течії / епохи / терміни”, який 

налічує 798 ГЗ. В 2011 році зафіксовано найбільше ГЗ з цього підкласу (180 ГЗ), а 

в 2013 – найменше (142 ГЗ). Серед них найчастіше вживалися Victorian 

(656 вживань), poet laureate (42 вживання), Pulitzer Prize (22 вживання), Old 

English (16 вживань), ides of March (16 вживань) та ін., наприклад The Life and 

Thoughts of a Victorian Bank Clerk (The Birmingham Post (England), 24/01/ 2013), де 

згадується Вікторіанська епоха, період історії Великої Британії, який пов’язують з 

правлінням королеви Великобританії Вікторії (1837–1901); характерними рисами 

епохи стали промислова революція і розвиток капіталізму, а також моральний 

кодекс англійського суспільства, який закріпив консервативні цінності. У ГЗ Poet 

Laureate Writes in Praise of Charity Shops (The Mirror (London, England), 4/07/2009) 

акцентується прецедентний вислів “poet laureate” (найбільш відомий або 

характерний поет (у масштабах країни, республіки). ГЗ Pulitzer Prize Winner to 

Join Times' Staff (The Washington Times (Washington, DC), 3/09/ 2009) апелює до 

перцедентної назви “Pulitzer Prize”. Для цілковитого декодування цього 

заголовка аресат повинен знати, що Pulitzer Prize – це одна з найбільш 

престижних нагород США в галузі літератури, журналістики, музики і театру. 

Наступним є підклас „Цитати з літературних творів”, який налічує 164 ГЗ. 

Тут знаходимо і цитати з античних творів Abandon hope, all ye who enter here 

„Божественна комедія” Д. Аліг’єрі, і цитати з Шекспірівських п’єс Friends, 

Romans, countrymen, lend me your ears, перший рядок з п’єси „Юлій Цезар” або If 

music be the food of love, play on, перші рядки п’єси „Дванадцята ніч”, і відома 

цитата Шерлока Холмса Elementary, my dear Watson з англійських детективних 

історій Артура Конан Дойля, і відомий вислів Big Brother is watching you з твору 
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Дж. Оруелла „1984” та багато інших. Але найчисельнішим є підклас заголовків-

цитат з Шекспірівських творів (56 ГЗ ): To Be, or Not to Be, in Tehran for World 

Philosophy Day Event (The Birmingham Post (England), 11/11/2010) – ПВ з п’єси 

„Гамлет” to be, or not to be (24 ГЗ), Star-Crossed Lovers Wed the Welsh Way (South 

Wales Echo (Cardiff, Wales), 25/02/2009) – ПВ star-crossed lovers з „Ромео і 

Джульєта” (12 ГЗ),  Is a Pound of Flesh a Good Deal at Brom? (The Mail on Sunday 

(London, England), 14/06/2009) – ПВ pound of flesh з відомої п’єси Шекспіра 

„Венеціанський купець” (8 ГЗ), And It's Once More Unto the Breach, Dear Friends 

(The Birmingham Post (England), 6/12/2012) – ПВ Once more unto the breach, dear 

friends з п’єси „Генріх V” (2 ГЗ), Neither a Borrower nor a Lender Be (The Northern 

Star (Lismore, Australia), 23/09/ 2011) – ПВ Neither a borrower nor a lender be п’єси 

„Гамлет” (2 ГЗ), Kingdom for a Horse (The Mirror (London, England), 13/01/ 2012) – 

ПВ kingdom for a horse з пє’си „Річард III” (2 ГЗ), If Music Be the Food of Love, Play 

On (St Louis Post-Dispatch (MO), 19/05/2013) – ПВ If music be the food of love, play 

on з п’єси „Дванадцята ніч” екстраполюється в 1 ГЗ, Get Thee to a Nunnery for 

Winterport Open Stage's Production of 'Nunsense' (Bangor Daily News (Bangor, ME), 

16/04/ 2013) – ПВ Get thee to a nunnery з п’єси „Гамлет” (1 ГЗ), Friends, Romans, 

Countrymen, Lend Me Your Ears - a Julius Caesar with a Difference Is Heading for 

Tyneside (Evening Chronicle (Newcastle, England), 29/07/ 2012) – слова Марка 

Антонія з п’єси „Юлій Цезар”, де він звертається до натовпу на похороні Цезаря: 

Friends, Romans, countrymen, lend me your ears (1 ГЗ), The Winter of Our 

Discontent? No Way, It's Queensland (Sunshine Coast Daily (Maroochydore, 

Australia), 16/08/2012), де згадується вислів the winter of our discontent – цитата 

перших рядків п’єси Вільяма Шекспіра „Річард III” (3 ГЗ). 

Найменше АГЗ у цій групі налічує підклас „Назви дитячих віршів” (75 ГЗ). 

Серед них виокремлено такі типи дитячого фольклору: утішки, забавлянки, 

звуконаслідування, лічилки та колискові. Розглянемо такі заголовки:  A Rock-a-

Bye Baby Music Festival? ( Daily Mail (London), 15/06/ 2013) (з дитячого вірша-

колискової “Rock-a-Bye, Baby” – 10 ГЗ), Humpty Dumpty Heist; No Rhyme or 

Reason to Park Theft (Daily Record (Glasgow, Scotland), 24/06/ 2010) (“Humpty 
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Dumpty” забавлянка – 21 ГЗ), Parental Advice. Love and Jack and Jill ( Daily Mail 

(London), 27/02/ 2012) (“Jack and Jill” утішка – 11 ГЗ), Old Mother Hubbard Had 

More in Her Cupboard (The Mirror (London, England), 26/05/ 2010) (“Old Mother 

Hubbard” – 3 ГЗ), Get off Your Tuffet, Little Miss Muffet! (Daily Mail (London), 19/09/ 

2013) (“Little Miss Muffet” забавлянка– 1 ГЗ), Tweedledum and Tweedledee Will Still 

Get Free Tea on You and Me (Western Mail (Cardiff, Wales), 23/06/ 2009) 

(“Tweedledum and Tweedledee” звуконаслідування – 2 ГЗ), Stars; Twinkle, Twinkle 

Little Star (The Evening Standard (London, England), /4/12/ 2009) (“Twinkle, Twinkle, 

Little Star” колискова – 1 ГЗ) тощо. 

Проаналізувавши особливості вживання ПФ літературного походження у 

американських, британських, австралійських, канадських та новозеландських ГЗ, 

бачимо, що у всіх п’яти дискурсах серед виокремлених шести підкласів ПФ 

переважають імена письменників та назви літературних творів; рідко трапляються 

назви дитячих віршів у всіх дискурсах, в новозеландських ГЗ не зафіксовано 

жодного АГЗ з назвою дитячого вірша (див. дод. В). 

Наступний клас текстів-реципієнтів в нашому дослідженні формує 

фраземіка (фразеологічні вислови), серед яких виокремлюємо: 1) ідіоматичні 

висловлювання; 2) прислів’я. Загальна кількість утворених ГЗ з фраземами 

налічує 16469, з них 15535 за допомогою ідіом, 934 – прислів’їв. Відомо, що 

фразеологізми є особливими вербальними знаками, які наділені культурною 

пам’яттю, акумулюють у собі культуру минулого і теперішнього, зокрема дух 

народу [269]. Тому вони є невід’ємною частиною культурно маркованого тезаурусу 

особистості і закладають підвалини вертикального контексту знань адресата. 

У процесі дослідження виокремлено 11 тематичних підкласів текстів-

реципієнтів з ідіоматичними висловлюваннями і їх кількісний розподіл 

представлено у табл. 3.2.  

З табл. 3.2, бачимо, що найбільша кількість ГЗ утворена з ФО, які описують 

політичні події / поняття (2029 ГЗ) та ФО-юридичні терміни (2045 ГЗ). Це свідчить 

про актуальність цих тем і для автора, і для читацького загалу. За період з 2009 по 

2013 рр. найменше ГЗ з фразеологічними прецедентними одиницями утворено в 
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2009 р. (2879 ГЗ), далі їхня кількість збільшується (у 2010 фіксуємо найбільшу 

кількість ГЗ з ФО – 3572 ГЗ), тобто автори газетних публікацій все частіше 

вдаються до активізації в свідомості читачів культурно маркованого тезаурусу. 

 

Таблиця 3.2 

Тематичний і кількісний розподіл АГЗ за роками (сфера „Фраземіка”)  

№ Період 
Підклас ПФ 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього  

1. характер людини / вдача 298 206 179 253 273 1209 
2. емоційний стан людини 278 325 369 348 248 1568 
3. взаємовідносини  249 482 376 295 247 1649 
4. життєві труднощі 164 99 205 243 254 965 
5. суспільні події / закони /  

прошарки 
306 259 388 556 484 1993 

6. успіх / багатство 295 382 197 316 304 1494 
7. політичні події / поняття / 

терміни 
343 469 393 352 472 2029 

8. вияв людських якостей  
у праці 

210 179 247 109 302 1047 

9. темпоральні зв’язки 105 258 263 169 194 989 
10. юридичні терміни 389 585 492 464 115 2045 
11. релігійні поняття 242 328 319 276 316 1481 
 Всього 2879 3572 3428 3381 3209 16469 

 

Розглянемо приклади з кожного підкласу: 

● ФО, які описують характер людини, її вдачу, лягли в основу 1209 АГЗ. 

Найчастіше такі заголовки вживались у періодичних виданнях у 2009 році 

(298 ГЗ). Найменшу кількість таких заголовків фіксуємо в 2011 році (179 ГЗ). ГЗ 

Tynemouth Course Is More Than Just a Diamond in the Rough (The Journal 

(Newcastle, England), April 12, 2012) актуалізує ФО diamond in the rough (добра, 

щедра, талановита людина з грубими манерами); ГЗ Gingrich Is Conservatism's 

Enfant Terrible (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 5/05/2010) апелює до ФО 

enfant terrible (людина, що ставить інших у незручне становище своєю 

нетактовністю); Foot Was Every Inch a Man of Principle (The Mirror (London, 

England), 6/03/ 2010) – every inch a (вроджений); A Killer, a Rapist, a Prima Donna 



88 
 

(Daily Herald (Arlington Heights, IL), 14/10/ 2009) – prima donna (примадонна; 

самовдоволена або зарозуміла людина) тощо.  

● ФО, які виражають емоційний стан людини, втілювались у 1568 ГЗ. 

Найчастіше такі заголовки вживались у 2011 році (369 ГЗ), найрідше – у 2013 році 

(248 ГЗ). Наприклад, у ГЗ Killer's Crocodile Tears; Regrets, but Driver Who Left 

Student to Die Kept Up Carnage (Daily Mail (London), 24/03/ 2009) актуалізується 

ФО crocodile tears, яка означає „нещиро каятися за скоїне”. ГЗ  Down in the 

Dumps after Toilet Trauma; Charlotte Tells of Horror at Music Festival (The Journal 

(Newcastle, England), 5/09/ 2009) апелює до ФО down in the dumps, що означає 

„нудьгувати, занепасти духом”. У ГЗ Refreshing Sangfroid from Mary, Boyish 

Exuberance from George and Cliches from Enda (The Mail on Sunday (London, 

England), 7/06/ 2009) вживається ФО sangfroid, що означає „спокій, байдужість”. 

● ФО, які описують взаємовідносини, використовувались в 1649 ГЗ. 

Найчастіше вони траплялись в 2010 році (482 ГЗ), найменше їх було в 2013 році 

(247 ГЗ). Наприклад, зміст ГЗ Do You Carry a Torch for the North? Volunteers 

Wanted for Wall Project (The Journal (Newcastle, England), 14/01/ 2010) формується 

за допомогою ФО carry a torch for (потерпати від нерозділеного кохання); у ГЗ 

Some Kids Cotton to Book Series Featuring Potty Humor and Pranks (Tulsa World 

(Tulsa, OK), 28/01/2013) – за допомогою ФО cotton to (полюбити щось, душею 

прикипіти до чогось). ГЗ You Need to Be Cruel to Be Kind to Beggars (The Evening 

Standard (London, England), 24/12/ 2010) актуалізує ФО cruel to be kind (бути 

жорстоким заради добра) тощо. 

● ФО, які описують життєві труднощі / негаразди, зафіксовано в 965 ГЗ за 

досліджуваний нами період. Найбільша їх фіксація в 2013 році (245 ГЗ), 

найменша – 2010 році (99 ГЗ). Наприклад , зміст ГЗ Rossies' Title No 'Flash in the 

Pan' (Daily Mail (London), 19/04/ 2011) формується за допомогою ФО flash in the 

pan (невдача); у ГЗ A Fly in the Ointment for [Pounds Sterling]15m Tesco Store 

(Daily Mail (London), 5/03/2010) – за допомогою ФО fly in the ointment (ложка 

дьогтю в діжці меду); у ГЗ Speeding Priority as Roads Go to Pot (Daily Mail 

(London), 4/04/ 2011) – за допомогою ФО go to pot (вилетіти в трубу, 
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зруйнуватися); Top Civil Servant in Hot Water over Performance Contract (Daily 

Mail (London), 31/10/ 2012) – за допомогою ФО in hot water (в біді) тощо. 

● ФО, які описують суспільні події, закони, прошарки / верстви населення, 

лягли в основу 1993 ГЗ. Найчастіше автори газетних публікацій вживають їх в 

2012 році (556 ГЗ), найменше їх можна зафіксувати в 2010 році (259 ГЗ). 

Наприклад, ГЗ Creme De la Creme of Cattle from across Europe at Sale (The Journal 

(Newcastle, England), 28/11/ 2012) апелює до ФО creme de la crème (еліта); Hoi 

Polloi Fall Back of Choi as Korean Fires Great Round (Winnipeg Free Press, 8/07/ 

2012) ) апелює до ФО hoi polloi (прості люди); New Modus Vivendi between Taiwan 

and Mainland China? (China Post, 20/06/2013) апелює до ФО modus vivendi (стиль 

життя, тимчасова угода); David Cameron's Arrival in Downing Street Heralds a New 

Era of Noblesse Oblige Politics, Says Sarah Sands (The Evening Standard (London, 

England), 12/05/2010) апелює до ФО noblesse oblige (становище зобов’язує) тощо. 

● ФО, які описують успіх, багатство, сформували 1494 ГЗ, яких найбільше 

було зафіксовано в 2010 році (382 ГЗ), найменше – в 2011 році (197 ГЗ). 

Наприклад, ГЗ Economical Forester Is Full of Creature Comforts (South Wales Echo 

(Cardiff, Wales), 29/11/2013)актуалізує ФО creature comforts (земні блага); 

Mustangs Rally to Defeat El Dorado (St. Joseph News-Press, 7/08/2012) – el dorado 

(великі статки); High Rollers Want an End to Premiership Gravy Train (The Mail on 

Sunday (London, England), 4/11/ 2012) – gravy train (вигідне підприємство); 

Coventry 1 Tranmere 5 Ryan Hits Hat-Trick in Rovers Rout (Liverpool Echo 

(Liverpool, England), 25/11/ 2013) – hat trick (значне досягнення, великий успіх). 

● ФО, які описують політичні події, поняття, терміни, були актуалізовані в 

2029 ГЗ. Найчастіше вони вживались в 2013 році (472 ГЗ), найрідше – в 2009 році 

(343 ГЗ). Наприклад, ГЗ Fox Fires Warning on Trident Future; 'We Can't Play Fast 

and Loose with UK Security' (Daily Post (Liverpool, England), 19/07/ 2010) формує 

зміст за допомогою ФО play fast and loose (вести подвійну, нечесні гру); ГЗ Strauss 

Willing to Play Second Fiddle for Sake of Team Spirit (Scotland on Sunday (Edinburgh, 

Scotland), 29/12/2013) – за допомогою ФО play second fiddle (обіймати другорядну 

посаду); Nul Points for Edrick, the Honohan Brothers Who Play to the Gallery as We 
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Face Horror without End (Daily Mail (London), 14/05/ 2011) – за допомогою ФО 

play to the gallery (грати на публіку); Strange Bedfellows and Dead Famous (The 

Journal (Newcastle, England), 18/09/ 2009) – за допомогою ФО strange bedfellows 

(політичні опоненти, яких обставини змушують співпрацювати) тощо. 

● ФО, які містять інформацію про вияв людських якостей у праці, трудову 

діяльність людини, втілювались у 1047 ГЗ. Найбільше їх було зафіксовано в 2011 

році (247 ГЗ), найменше – в 2012 році (109 ГЗ). Наприклад, ГЗ Tweeters All 

Thumbs in Friendly World Match (The Washington Times (Washington, DC), 

6/12/2011) формує зміст за допомогою ФО all thumbs (незграбний). ГЗ  I've Lost the 

Plot! I'M SWITCHING JAPANESE HORSES IN MIDSTREAM (Sunday Mirror 

(London, England), 6/10/2013) – за допомогою ФО swap (switch) horses in midstream 

(міняти коней на переправі). ГЗ Take the 'Bull' by the Horns as Markets Return to 

Normal, Investors Who Lessen Reliance on Index Funds Likely to Get Better Returns 

(Pittsburgh Post-Gazette (Pittsburgh, PA), 10/09/ 2013) – за допомогою ФО take the 

bull by the horns (діяти рішуче) тощо. 

● ФО, які описують темпоральні зв’язки, були зафіксовані в 989 ГЗ. 

Найчастіше вони траплялись за досліджуваний період у 2011 році (263 ГЗ), 

найрідше – у 2009 році (109 ГЗ). Наприклад, ГЗ Parents Resist Nar-Anon Advice to 

Cut Ties with Son (Tribune-Review/Pittsburgh Tribune-Review, 8/08/ 2012) актуалізує 

ФО anon (найближчим часом). ГЗ Former Senate President Pro Tempore Mike 

Morgan Takes the Stand (THE JOURNAL RECORD, 28/02/ 2012) – ФО pro tempore 

(тимчасово); ГЗ Time Is of the Essence in Oregon Search (The Register Guard 

(Eugene, OR), 29/03/ 2010) – ФО Time is of the essence (час – золото) тощо. 

● ФО-юридичні терміни іншомовного походження використовувались для 

утворення 2045 ГЗ. Найбільше їх було зафіксовано в 2010 році (585 ГЗ), найменше 

– у 2013 році(115ГЗ). Наприклад, у ГЗ Man under DVA Hurls Workboot at De Facto 

and Knocks Her Down (The Daily Mercury (Mackay, Australia), 21/10/ 2010) 

використовується ФО de facto (де-факто, фактично); у ГЗ Bad Taste De Rigueur at 

Ball (The Northern Star (Lismore, Australia), 9/07/2010) – ФО de rigueur 

(обов’язковий); у ГЗ Mea Culpa. Maybe Letterman Sort of Apologizes about Palin 
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Wisecrack (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 12/06/ 2009) – ФО mea culpa (моя 

вина); у ГЗ Carnapper's New Modus Operandi Bared (Manila Bulletin, July 

25/07/2011) – ФО modus operandi (спосіб дій; спосіб вчинення злочину) тощо. 

● ФО, які актуалізують релігійні поняття, утворили 1481 ГЗ. Найчастіше 

вони вживались в 2011 році (319 ГЗ), найрідше – в 2009 році (242 ГЗ). Наприклад, 

ГЗ Kingdom Come to Crossroads for Older Stars (Daily Mail (London), 3/09/2013) 

актуалізує ФО kingdom come ( друге пришестя). ГЗ Kosher Wine Evolves from 

Cheap to Collectible (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 20/03/ 2013) – ФО kosher 

(кошер – їжа, яка готується за єврейськими релігійними звичаями); ГЗ The Baby 

Chair That Drives Your Little Ones to the Land of Nod (Daily Mail (London), 23/05/ 

2011) – ФО land of Nod (місце, куди, за Книгою Буття, був вигнаний Каїн після 

вбивства свого брата Авеля; зараз означає „сонне царство”) тощо. 

Аналізуючи дискурсивні особливості використання ФО в АГЗ (див. дод. Ґ), 

простежуємо, що найбільша кількість ГЗ з ФО притаманна американським (4041) 

та британським (4248) газетам. В американських газетах превалюють АГЗ з ФО, 

які описують політичні події, поняття (586 ГЗ), в британських – ФО, які описують 

суспільні події, закони, прошарки / верстви населення (683 ГЗ), в австралійських – 

ФО, які описують взаємовідносини (472 ГЗ), в новозеландських – ФО-юридичні 

терміни (432 ГЗ), в канадських – ФО, які описують політичні події, поняття, 

терміни (387 ГЗ).  

У класі першоджерел зі світової історії в англійськомовних ГЗ виокремлено 

чотири підкласи: 1) історичні постаті; 2) історичні події / періоди; 3) історичні 

території; 4) історичні поняття. Загальна кількість утворених ГЗ з історичними 

ПФ 18502 ГЗ (див. табл. 3.3). 

Як свідчить табл. 3.3, за досліджуваний нами період 2010 р. є 

найпродуктивнішим у використанні історичних ПФ у ГЗ (4222 ГЗ). У 2009 р. 

найбільше ГЗ утворилось з іменами історичних постатей (1435 ГЗ), у 2010 – 

з історичними поняттями (2056 ГЗ), у 2011 – з історичними поняттями (1292 ГЗ), 

у 2012 – з історичними поняттями ( 965 ГЗ), у 2013 – з іменами історичних 

постатей (1695 ГЗ). 
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Таблиця 3.3 

Тематичний і кількісний розподіл АГЗ за роками (сфера „Історія”) 

№ Період 
Підклас ПФ 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього  

1. історичні постаті 1435 1048 1094 805 1695 6077 
2. історичні події / періоди 735 609 805 595 312 3056 
3. історичні поняття 1119 2056 1292 965 1652 7084 
4. історичні території  558 509 387 429 402 2285 
 Всього 3847 4222 3578 2794 4061 18502 

 

Серед підкласу „історичні постаті” найбільш вживаними є імена таких 

історико-політичних лідерів: Mandela (982), Putin (877), Thatcher (801), Hitler 

(526), Churchill (417), Fidel Castro (310), Columbus (174), Qaddafi (138), Osama bin 

Laden (125), Caesar (106) та ін. Найчастіше вони вживались в 2013 році (1695 ГЗ), 

рідше вони зустрічались в 2012 році (805 ГЗ). Наприклад, зміст ГЗ Thatcher Had It 

Right: National Interests Should Drive International Actions (Cape Times, 1/05/2013) 

формується за допомогою ПІ Margaret Thatcher, яка була відома своєю політикою 

як „залізна леді”. У ГЗ Should Churchill Have Dropped Me from Ads for Getting 

Driving Ban? (The Mirror (London, England), 29/01/2013) актуалізується ПІ 

Churchill (державний діяч Великої Британії, найбільше відомий як прем’єр-

міністр цієї країни під час Другої світової війни). 

Серед підкласу „історичні події / періоди” найбільш вживаними є                

D-Day (984), Restoration (652), World War II (425), Olympic Games (184), Great War 

(116) та ін. Загалом цей підклас налічує 40 назв, які зафіксовано у ГЗ 3056 разів за 

проаналізований нами період. Найчастіше вони вживались в 2011 році (805 ГЗ), 

найменше їх було зафіксовано в 2013 році (312 ГЗ). Наприклад, ГЗ Olympic Games 

Leave an Uncertain Legacy (South Wales Echo (Cardiff, Wales), 31/12/ 2012) апелює 

до відомої світової події Olympic Games (міжнародні спортивні змагання, які 

проводяться кожні чотири роки під егідою Міжнародного олімпійського 

комітету). У ГЗ How the Great War Was Won. by Motorcyclists (The Mail on Sunday 

(London, England), 17/11/2013) акцентується історична подія Great War, яка 

апелює до фонових знань адресата про Першу світову війну (1914–1918 рр.). 
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У підкласі „історичні території” виокремлено такі: Allies (705), New World 

(576), Athens (280), Old World (140), Dunkirk (110), Pompeii (63) та ін. Загалом цей 

підклас налічує 28 назв, які трапляються у ГЗ 2236 разів за проаналізований нами 

період. Найчастіше вони фіксуються в 2009 році (558 ГЗ), найменше їх 

зафіксовано в 2011 році (387 ГЗ). Наприклад, у ГЗ The 'New Dunkirk' - by Train 

from Afghanistan (The Mail on Sunday (London, England), 27/11/2011) згадується 

„Дюнкерк” – місто на півночі Франції, у регіоні Нор-Па-де-Кале, відоме тим, що з 

часу першої згадки про нього (1067 року) його намагались завоювати декілька 

країн (Іспанія, Англія, Нідерланди, Франція). ГЗ Attacks Ads, Pompeii-Style 

(International Herald Tribune, 1/09/ 2012) згадує відоме місто Помпеї (колишнє 

римське місто біля Неаполя, яке зникло внаслідок виверження вулкану Везувій у 

серпні 79 року). 

Підклас „історичні поняття” налічує 73 терміни, які фіксуються нами 7084 

рази за проаналізований нами період. Найбільше їх в 2010 році (2056 ГЗ), 

найменше – в 2012 році (965 ГЗ). Найчастіше вживаються: Vikings (1270), Titanic 

(951), Vandals (778), Renaissance (455), Holocaust (473), Commonwealth (461), 

homage (290), lost generation (114) тощо. Наприклад, ГЗ 'Lost Childhood' Views 

Holocaust through Two Lives; Opera at Strathmore Inspired by Survivor's Memoir 

(The Washington Times (Washington, DC), 8/11/ 2013) актуалізує поняття 

„голокост”, що означає „переслідування і масове знищення євреїв і циган у 

Німеччині під час Другої світової війни”. У ГЗ Daley Takes Plunge for 

Commonwealth Games (The Journal (Newcastle, England), 9/09/2013) акцентується 

історичне поняття „Співдружність націй” (асоціація незалежних держав, які 

раніше були частиною Британської імперії, вони визнають британського монарха 

як символ вільного єднання). 

Розглянувши дискурсивну диференціацію історичних ПФ у ГЗ (див. дод. Д), 

бачимо, що найбільше ГЗ з історизмами використовувалося в американському 

дискурсі (6373 ГЗ). Якщо характеризувати кожен підклас зокрема, то 

в американському дискурсі превалювали історичні поняття (2964 ГЗ), 

в британському та австралійському дискурсах переважали історичні постаті 
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(1989 та 995 ГЗ), в новозеландському та канадському дискурсах превалювали 

історичні поняття (472 та 944 ГЗ). Відповідно, історичні періоди та території не 

переважали в жодному з досліджуваних нами дискурсів. 

Щодо ПФ біблійного змісту в англомовних ГЗ, то в ході дослідження було 

виокремлено п’ять підкласів: 1) біблійні постаті; 2) біблійні поняття; 3) біблійні 

явища; 4) біблійні місця; 5) біблійні висловлювання. Загалом налічується 46041 

ГЗ з використанням ПФ біблійного змісту (див. табл. 3.4). 

Як видно з табл. 3.4, 2012 р. виявився найпродуктивнішим у використанні 

біблійних ПФ у ГЗ (9563 ГЗ). Підклас „біблійні постаті” був найуживанішим 

(27244 ГЗ). Найменш вживаними були біблійні висловлювання (232 ГЗ). 
 

Таблиця 3.4 

Тематичний і кількісний розподіл АГЗ за роками (сфера „Біблія”) 

№ Період 
Підклас ПФ 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього  

1. біблійні постаті 5570 5429 5157 5719 5369 27244 
2. біблійні поняття 2780 2732 2513 2560 2586 13171 
3. біблійні явища 339 290 330 420 358 1737 
4. біблійні місця 545 593 823 810 886 3657 
5. біблійні висловлювання 43 34 58 54 43 232 
 Всього 9277 9078 8881 9563 9242 46041 

 

Як уже зазначалося, найуживанішим за досліджуваний нами період є 

підклас „біблійні постаті” (27244). Тут превалюють такі ПІ як: David (9237), Paul 

(5430), Peter (4131), Eve (1420), Luke (1454), Rachel (1316) та ін. Найуживанішими 

вони є в 2012 році (5719 ГЗ), найменш вживаними – в 2011 році (5157 ГЗ). 

Наприклад: McIlroy Goes Blow for Blow with Luke (Daily Mail (London), 24/11/ 

2012); He Strangled Rachel Then Let Another Man Go to Jail (Daily Post (Liverpool, 

England), 5/09/ 2013);Wisdom of Solomon Sees Value in Being Available to Customers 

(Daily Post (Liverpool, England), 3/11/ 2010). 

У підкласі „біблійні поняття” серед найпродуктивніших виокремлюємо: 

Bible (631), Exodus (571), Good Samaritan (150), gospel (217),  heaven(s) (2325), hell 
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(4726), Promised Land (124), salvation (282), millennium (803), Jews (214) та ін. 

Загалом налічується 66 ПФ-біблійних понять, які утворили 13171 ГЗ з 2009 по 

2013 рр. Найчастіше вони вживались в 2009 році (2780 ГЗ), найменше їх було в 

2011 році (2513 ГЗ). Наприклад, ГЗ BATTERED, BLEEDING…AND THEN 

MUGGED; Good Samaritan 'Riot Thugs' (The Mirror (London, England), 28/02/2012) 

апелює до притчі про доброго самарянина, де зображається безкорислива 

допомога людині, що потрапила у біду, від незнайомого перехожого-самарянина. 

Таким чином, підкреслюється важливість творити добро та допомагати ближнім. 

ГЗ Fair Land Seeking for the Promised Land (The Journal (Newcastle, England), 

18/12/2010) згадує Ізраїльську землю, яку називають „земля обітована”. ГЗ Curtis 

Finds His Salvation with a Victory to Savour (Daily Mail (London), 24/04/ 2012) 

актуалізує біблійний термін „спасіння”. 

Підклас „біблійні явища” в нашому дослідженні налічує 13 ПФ, які 

трапляються 1040 разів в англійськомовних ГЗ за 2009–2013рр. Продуктивними 

виступають такі явища, як: Creation (670), Revelation (277), Nativity (162), 

Apocalypse (153), Resurrection (120), Second Coming (88), Armageddon (91) та ін. 

Найчастіше вони вживались в 2012 році (420 ГЗ), найменше їх було в 2010 році 

(290 ГЗ). Наприклад, ГЗ Resurrection of the Defender; the Oldest Land Rover Set for 

Bright International Role (Sunday Mercury (Birmingham, England), 12/05/2013) 

актуалізує біблійне явище „Воскресіння”. ГЗ THE SECOND COMING... Dodson 

Says He's Ready to Come Again against Smith (Liverpool Echo (Liverpool, England), 

10/03/2010) формує зміст , використовуючи біблійне явище „Друге Пришестя 

Ісуса Христа” (для християн – це очікуване повернення Ісуса Христа з неба на 

землю; подія, коли повинні збутись пророцтва Ісуса Христа, а саме: воскресіння 

мертвих, страшний суд мертвих та живих і панування царства Божого на землі). 

Підклас „біблійні місця” налічує 11 ПФ, які вживаються 3657 разів в ГЗ за 

досліджуваний нами період. Серед найуживаніших виокремлюємо такі: Egypt 

(1706), Israel (1597), Jerusalem (165), Bethlehem (53), Sinai (33) тощо. Найчастіше 

вони вживались в 2013 році (886 ГЗ), найменше їх було в 2009 році (545 ГЗ). 

Наприклад, ГЗ Militants Open Fire on Egyptian Troops in Sinai (Telegraph-Herald 
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(Dubuque), 19/08/ 2012) актуалізує біблійне місце – гору Сінай або її ще називають 

„гора Мойсея”, на якій Господь дав пророку Мойсею „Десять Божих заповідей”. 

ГЗ 'Rooster' the Rebel Has Plenty to Crow about in Jerusalem (The Evening Standard 

(London, England), 23/11/2009) формує свй зміст, використовуючи назву 

священного міста Єрусалим, який є центром трьох релігій – християнства, 

іудаїзму й ісламу; місце паломництва вірян різних віросповідань. 

Підклас „біблійні висловлювання” налічує 16 висловів, які вживаються 232 

рази з 2009 по 2013 рр. Найбільше їх зафіксовано в 2011 році (58 ГЗ), найменше – 

в 2010 році (34 ГЗ). Серед найуживаніших виокремлюємо: go the extra mile (91), 

Let there be light (63), walking on water (16), the Gospel According to (30), Turn the 

other cheek (7) та ін. Наприклад, у ГЗ Like Walking on Water (Daily Examiner 

(Grafton, Australia), 26/07/ 2013) згадується одне з чудес Ісуса „ходіння по воді”, 

про яке написано в трьох Євангеліях. ГЗ Can 'Corrupt Leprechaun' Turn the Other 

Cheek during Talks? (Telegraph - Herald (Dubuque), 18/07/ 2012) акцентує 

біблійний вислів „підставити іншу щоку”, яка означає „не відповідати 

насильством за заподіяне зло”.  

Аналізуючи дискурсивні особливості використання біблійних ПФ у ГЗ, 

бачимо, що найбільшу кількість ГЗ з біблійними ПФ вжито в британському 

дискурсі (14079 ГЗ). У всіх п’яти дискурсах переважали ГЗ з іменами біблійних 

постатей (див. дод. Е). 

Серед міфологічно-фольклорних першоджерел (міфів, казок, легенд) 

виокремлено п’ять тематичних підкласів: 1) міфічні герої / боги; 2) міфічні 

персонажі; 3) казкові персонажі; 4) міфічно-легендарні предмети / поняття; 

5) назви казок. Загальна кількість утворених ГЗ з міфологічно-фольклорними ПФ 

становить 11478 ГЗ (див. табл. 3.5). 

Табл. З.5 фіксує, що у 2013 р. найчастіше вживались АГЗ з ПФ 

міфологічного змісту (2502 ГЗ). Найчастіше за цей період вживались імена 

міфічних богів /істот (8519 ГЗ). Імена міфічних персонажів (291 ГЗ), імена 

казкових персонажів (242 ГЗ) превалювали в 2012 р.; міфічно-легендарні 



97 
 

предмети / поняття найчастіше вживалися у ГЗ 2013 р. (252 ГЗ); назви казок 

найчастіше вживалися у 2009 р. (57 ГЗ). 

 

Таблиця 3.5 

Тематичний і кількісний розподіл АГЗ за роками (сфера „Міфологія”) 

№ Період 
Підклас ПФ 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього  

1. міфічні істоти / боги 1627 1614 1783 1670 1825 8519 
2. міфічні персонажі 158 121 149 291 253 972 
3. казкові персонажі 130 131 171 242 125 799 
4. міфічно-легендарні  

предмети / поняття 
150 165 165 226 252 958 

5. назви казок 57 28 44 54 47 230 
 Всього 2122 2059 2312 2483 2502 11478 

 

У цьому підкласі найчисельнішим є клас „міфічні істоти / боги”, який 

налічує 85 імен, які з 2009 по 2013 рр. вживалися 8519 разів. Найбільшу їх 

кількість зафіксовано в 2013 році (1825 ГЗ), найменше – в 2010 році (1614 ГЗ). 

Серед них найчастіше вживаними постають такі: Argonauts (114), Cupid (128), 

Jason (961), Mars (878), Mercury (650), Neptune (225), Sphinx (126) та ін. 

Наприклад, ГЗ Horse Racing: NEPTUNE IS OVER MOON; IRISH RACING Golden 

Grey on Different Planet (The Mirror (London, England), 16/02/2009) актуалізує ім’я 

римського бога Нептуна, який вважався богом хмар, дощу й вод (він 

ототожнювався з грецьким богом Посейдоном). У ГЗ Former Argonaut Reid Gets 

Quick Chance to Prove Himself with Lions (The Canadian Press, 29/08/ 2013) 

згадуються аргонавти – герої давньогрецької міфології, які на чолі з Яссоном 

першими з греків здійснили далекий морський похід до Колхіди на кораблі 

„Арго” за золотим руном. 

Наступним розглянемо підклас „міфічно-легендарні предмети / поняття”, 

яка налічує 21 назву, що зустрічаються в досліджуваних нами ГЗ 958 разів. Серед 

них виокремлюємо: Holy Grail (148), phoenix (503), Groundhog Day (72), Trojan 

Horse (25), Fountain of Youth (36) та ін. Найчастіше вони вживались в 2013 році 
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(252 ГЗ), рідше – в 2009 році (150 ГЗ). Наприклад, в ГЗ Our Trojan Horse 

President; Good Fiction Must Ring True to Life - This Narrative Is Incredible (The 

Washington Times (Washington, DC), 26/12/ 2011) згадується поняття „троянський 

кінь” – величезний дерев’яний кінь, збудований греками за порадою Одіссея після 

тривалої безуспішної облоги Трої. Всередині коня сховалося декілька воїнів, а 

решта грецького війська відпливла від міста на своїх кораблях. Троянці повірили 

в те, що облогу знято, і перенесли коня в місто. Вночі воїни вийшли з коня і 

відкрили ворота Трої війську, що повернулося. Троя була переможена і 

зруйнована. У переносному значенні троянський кінь означає „хитрі дії, підступні 

засоби боротьби”. ГЗ Commentary: Office Visit: Still Searching for Fountain of 

Youth (THE JOURNAL RECORD, 19/08/2009) актуалізує легенду про джерело 

вічної молодості, яке відновлює молодість кожному, хто з нього п’є. 

Підклас „міфічні персонажі” налічує 17 одиниць, які трапляються в 

досліджуваному нами матеріалі 972 рази. Серед них найчастіше вживаються: 

Arthur King (43), Sir Lancelot (59), Tarzan (33), vampires (128), unicorn (32) та ін. 

Найбільше їх зафіксовано в 2012 році (291 ГЗ), найменше – в 2010 році (121 ГЗ). 

Наприклад, ГЗ SIR LANCELOT AND HIS PAGE Play iSpy for Your Chance to Win 

[Pounds Sterling]250! The Mail on Sunday (London, England), 16/06/ 2013) 

актуалізує ім’я славнозвісного лицаря Круглого столу Ланселота Озерного, який 

був взірцем вірності коханню. ГЗ St. Isidore Students Bake Bread with King Arthur 

(Daily Herald (Arlington Heights, IL), 6/12/ 2013) згадує Короля Артура, головного 

персонажа „Легенд про короля Артура”. Вважають, що він жив на початку VI ст. в 

Британії і очолював війну бриттів проти саксів. У ГЗ Tarzan of the Apes Hits 100 

(South Wales Echo (Cardiff, Wales), 25/09/2012) згадується Тарзан – вигаданий 

персонаж, створений письменником Едгаром Райсом Берроузом. Він був сином 

британського лорда, якого кинули разом з дружиною на західному узбережжі 

Африки. Батьки померли, коли хлопчик був зовсім маленьким, і він виріс серед 

мавп, які дали йому ім’я Тарзан.  

Підклас „казкові персонажі” налічує 13 імен, які вживаються в ГЗ 799 разів. 

Серед найчастотніших фіксуємо: Cinderella (222), Batman (270), Mickey Mouse 
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(85), mermaid (62) та ін. Найбільшу їх кількість зафіксовано в 2012 році (242 ГЗ), 

найменше – в 2013 році (125 ГЗ). Наприклад, у ГЗ актуалізують відомих казкових 

персонажів: Попелюшку, Міккі Мауса, Русалоньку: A Cinderella Moment Princess 

of the Park Crowned at Des Plaines Optimists' Friday Night Movie Your News (Daily 

Herald (Arlington Heights, IL), 12/02013); 'Mickey Mouse' Subjects Taken by 90% of 

Pupils; Soft Courses to Be Axed from League Tables (Daily Mail (London), August 20, 

2012);Steel Beam to Hold Auditions for 'Little Mermaid' (Daily Herald (Arlington 

Heights, IL), July 24, 2012). 

Підклас „назви казок” налічує 11 назв, які зафіксовано 230 разів в 

досліджуваних нами ГЗ. Серед них найчастіше вживаються: Sleeping Beauty (99), 

Beauty and the Beast (59), Puss-in-Boots (18) та ін. Найбільше їх зафіксовано в 

2009 році (57 ГЗ), найменше – в 2010 році (28 ГЗ). Наприклад, ГЗ Sleeping Beauty 

Wakes the Panto Lover in All of Us (Daily Mail (London), 13/12/ 2013) акцентує назву 

казки „Спляча красуня”. ГЗ BEAUTY AND THE BEAST... Van Gaal's Artists Have 

the Flair, but Jose Is Set to Paint the Town Red (Daily Mail (London), 22/05/2010) 

актуалізує назву середньовічної казки „Красуня і чудовисько”. У ГЗ Forget Puss in 

Boots. We Have a Moggy in Morrisons (Daily Post (Liverpool, England), 20/01/ 2012) 

згадується назва всесвітньовідомої казки „Кіт у чоботях”.  

Проаналізувавши дискурсивні особливості використання ПФ міфологічного 

змісту у ГЗ, спостерігаємо майже однакову кількість міфологічних ПФ у 

британських (4074) та американських (4077) ГЗ. Найменшу кількість 

міфологічних ПФ знаходимо у канадських (661) та новозеландських (793) ГЗ 

періодичних видань (див. дод. Ж). 

Розглянувши п’ять культурологічних сфер ПФ, бачимо, що вони по-різному 

були експліковані у досліджуваних нами ГЗ. Найменше ГЗ утворено з 

використанням літературних ПФ (7324 ГЗ), серед яких найбільш продуктивними є 

тематичний підклас імена письменників (2325 ГЗ) та назви творів (2060ГЗ). 

Найчастіше відбувалась апеляція до біблійних ПФ (46041ГЗ), серед яких 

переважали імена біблійних персонажів (27244 ГЗ). 
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3.3 Структурно-синтагматичний розподіл першоджерел алюзії: 

квантитативний аналіз 

 

Всі ПФ, які трапляються в досліджуваних нами ГЗ, були класифіковані 

структурно на слова, словосполучення, речення в кожній з п’яти 

культурологічних сфер (література, міфологія, Біблія, історія та фраземіка), за 

п’ять років (з 2009 по 2013 рр.) та за дискурсами (американський, британський, 

австралійський, новозеландський, канадський) (див. дод. Б). 

Опрацювавши кількісні дані всіх ПФ з п’яти досліджуваних нами сфер з 

2009 по 2013 рр., були сформовані чотирипільні таблиці для обчислення критерію 

хі-квадрат з метою визначення статистично вагомих показників вживання ПФ за 

структурними ознаками. 

Табл. 3.6 свідчить, що переважання емпіричних даних над теоретично 

очікуваними, а отже, і селективний характер вживання, демонструють, що слова 

селективно вживались в ГЗ в 2012 р. (χ2 = 6,80) і 2013 р. (χ2 =193,12); 

словосполучення – в 2009 (χ2 =21,51), 2010 (χ2 = 62,28) та 2011 (χ2 =11,02).  

Це свідчить, що саме цей структурний тип ПФ для ГЗ є найпривабливішим. 

Щодо ПФ-речень, то жодного року критерій χ2 не перевищував 

критичного значення. 
 

Таблиця 3.6 

Загальний статистичний розподіл ПФ за роками 

період  
структура ПФ                  

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2 

слова    6,80 193,12 
словосполучення 21,51 62,28 11,02   
речення      

 

Статистичні методи використовуємо і для аналізу вживань ПФ в АГЗ на 

міждискурсному рівні. Отримані дані подано в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Загальний статистичний розподіл ПФ за дискурсами 

структура ПФ 
тип дискурсу                        

слово словосполучення речення 
χ2 

американський    
британський  330,57  
австралійський 38,53   
новозеландський   25,93 
канадський 551,03  8,15 

 

Табл. 3.7 свідчить, що за типами дискурсів ПФ-слова мають вибірковий 

характер вживання в австралійських (χ2 = 38,53) та канадських (χ2 = 551,03) ГЗ; 

ПФ-словосполучення – в британських ГЗ (χ2 = 330,57); ПФ-речення – в 

новозеландських (χ2 = 25,93) і канадських ГЗ (χ2  = 8,15). Отже, найбільше випадків 

переважання емпіричних частот вживання різних структурних типів ПФ в АГЗ 

характерні для канадського дискурсу, що свідчить про намагання адресантів 

увиразнити і збагатити ГЗ культурно маркованою лексикою, таким чином 

апелюючи до фонових знань адресатів. 

Беручи до уваги наш розподіл ПФ за культурологічними сферами і їх 

структурну класифікацію, статистичні розрахунки проводились для визначення 

селективного вживання структурного типу ПФ у п’ятьох сферах. 

Наступні три таблиці показують статистичний розподіл ПФ в 

досліджуваних ГЗ (критерій хі-квадрат) за період з 2009 по 2013 рр. 

 

Таблиця 3.8 

Статистичний розподіл ПФ-слів за роками та культурологічними сферами 

період  
сфера 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2 

Фраземіка      
Біблія  22,98    
Міфологія   5,21  22,93 
Література 11,47  12,02   
Історія    60,69  
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Аналізуючи дані табл. 3.8, бачимо, що слова-біблеїзми вибірково вживались 

у 2010 році (χ2 = 22,98), а вибіркове вживання слів-міфологем характерне для 

2011 р. (χ2 = 5,21) та 2013р. (χ2 = 22,93); ПФ-слова літературного походження 

вибірково вживаються в нашому матеріалі також двічі: в 2009 (χ2 = 11,47) та 

2011 р. (χ2 = 12,02). Слова-історизми найчастіше фіксуються в 2012 році 

(χ2 = 60,69). Серед слів-фразем жодного року критерій χ2 не перевищував 

критичного значення. 

Отже, селективно вживались в АГЗ ПФ-слова зі сфер „міфології” та 

„літератури”, що представлені здебільшого іменами персонажів, авторів, назвами 

творів. Вважаємо, що використання таких ПФ у ГЗ є найбільш апелятивним до 

адресата. 

 

Таблиця 3.9 

Статистичний розподіл ПФ-словосполучень за роками 

та культурологічними сферами 

період 
сфера 

2009 2010 2011 2012 2013 

χ2 
Фраземіка  9,25    
Біблія     7,66 
Міфологія     9,72 
Література      
Історія    7,48 14,57 

 

З табл. 3.9 бачимо, що в 2010 році селективно вживались словосполучення-

фраземи (χ2 = 9,25), в 2012 році простежуємо акцентуацію словосполучень-

історизмів (χ2 =7,48), 2013 рік – найбільш селективний у вживанні ПФ-

словосполучень: словосполучення-біблеїзми (χ2 = 7,66), словосполучення-

міфологеми (χ2= 9,72), словосполучення-історизми (χ2 = 14,57). У 2009 та 2011 рр. 

критерій χ2 не перевищував критичного значення. Отже, культурологічна сфера 

„історія”, репрезентована ПФ-словосполученнями в АГЗ, має найбільш вибіркове 

вживання в досліджуваному часовому проміжку. 
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Табл. 3.10 демонструє дані статистичного розподілу ПФ-речень за 

відібраними для аналізу культурологічними сферами та в досліджуваному 

часовому проміжку.  

 

Таблиця 3.10 

Статистичний розподіл ПФ-речень за роками та культурологічними сферами 

період  
сфера 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2 

Фраземіка  4,72    
Біблія      
Міфологія      
Література 11,40     

 

Як видно з табл. 3.10, ПФ-речення не вирізняються селективним вживанням 

у досліджуваних сферах. ПФ-речення з літературної сфери активно проявили себе 

в 2009 році (χ2 = 11,40) та в 2010 році переважали речення-фраземи (χ2 = 4,72). В 

2011, 2012 і 2013 рр. критерій χ2 не перевищував критичного значення.  

Цікавими, на наш погляд, є статистичні дані вживання ПФ з п’яти 

культурологічних сфер у дібраних для аналізу типах дискурсу. 

Наступні три таблиці показують статистичний розподіл (критерій хі-

квадрат) ПФ у досліджуваних американських, британських, австралійських, 

новозеландських та канадських АГЗ. Переважання тієї чи іншої культурологічної 

сфери фіксує табл. 3.11. 

Аналізуючи дані табл. 3.11, бачимо, що в американському дискурсі 

вибірково вживаються слова-фраземи (χ2 = 23,79), біблеїзми (χ2 = 90,67), 

міфологеми (χ2 = 101,31); британським ГЗ характерне вибіркове вживання слів-

біблеїзмів (χ2 = 265,70) та історизмів (χ2 = 31,28); австралійським ГЗ притаманні 

здебільшого слова-міфологеми (χ2 = 276,92), літературні ПФ-слова (χ2  = 306,11) та 

історизми (χ2 = 185,36); для новозеландських ГЗ характерне вибіркове вживання 

міфологем (χ2  = 103,41) та історизмів (χ2 = 2177,10); в канадських ГЗ превалюють 

слова-біблеїзми (χ2 = 372,47) та літературні ПФ (χ2 = 138,11). 
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Таблиця 3.11 

Статистичний розподіл ПФ-слів за дискурсами та сферами 

сфера 
тип дискурсу             

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія 
χ2 

американський 23,79 90,67 101,31     
британський   265,70     31,28 
австралійський     276,92 306,11 185,36 
новозеландський     103,41   2177,10 
канадський   372,47   138,11   
 

Отже, спільними сферами селективного вживання ПФ-слів в аналізованих 

дискурсах постають „Біблія”, „історія” та „міфологія”, що відображають найбільш 

затребувані культурологічні аспекти суспільства. 

 

Таблиця 3.12 

Статистичний розподіл ПФ-словосполучень за дискурсами та сферами 

сфера 
тип дискурсу              

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія 
χ2 

американський 38,14 12,32    
британський 134,86   41,77  
австралійський   44,47 73,79 131,58 
новозеландський 25,54  106,76   
канадський  5,45   1124,84 

 

З табл. 3.12 бачимо, що в мериканських ГЗ вибірково вживалися 

словосполучення-фраземи (χ2 = 38,14) та словосполучення-біблеїзми (χ2 = 12,32); 

в британському дискурсі селективно вживалися словосполучення-фраземи 

(χ2 = 134,86) та літературні ПФ-словополучення (χ2 = 41,77); в австралійських 

експліцитно преставлені словосполучення зі сфери „література” (χ2 =73,79), 

словосполучення-міфологеми (χ2 = 44,47) та словосполучення-історизми 

(χ2 = 131,58); в новозеландських ГЗ вибірково вживаються ПФ-фраземи 

(χ2 = 25,54) та міфологеми (χ2 = 106,76); в канадському дискурсі простежуємо 

вибіркове використання словосполучень-білеїзмів (χ2= 5,45) та історизмів 
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(χ2 = 1124,84). Отже, ПФ-фраземи мають найбільш селективний характер 

вживання на міждискурсному рівні. 

Табл. 3.13 демонструє дані статистичного розподілу ПФ-речень за 

дискурсами та культурологічними сферами. З табл. 3.13 бачимо, що сфера 

„історія” взагалі не враховувалась у статистичних підрахунках, адже там у 

нашому матеріалі не траплялось речень. 

 

Таблиця 3.13 

Статистичний розподіл ПФ-речень за дискурсами та сферами 

сфера 
тип дискурсу                   

Фраземіка Біблія Міфологія Література 
χ2 

американський 16,96       
британський         
австралійський       14,48 
новозеландський         
канадський       15,77 

 

В американському дискурсі вибірково вживались речення-фраземи 

(χ2 = 16,96), в австралійських та в канадських ГЗ – ПФ-речення зі сфери 

„література” (χ2 = 14,48) та (χ2 = 15,77) відповідно. У британському та 

новозеландському дискурсах критерій χ2 не перевищував критичного значення. 

Оперуючи точними статистичними даними вживання ПФ у ГЗ за 

структурними типами, культурологічними сферами та за дискурсами, можемо 

вдатися до виявлення дискурсів, що схожі за частотою вживання АГЗ. 

За допомогою коефіцієнта кореляції визначаємо подібність між дискурсами 

у використанні ПФ, виражених словами, словосполученнями та реченнями у ГЗ. 

Таблиці, які подано нижче, ілюструють середні величини коефіцієнтів кореляції 

( r). Значущими є показники, що перевищують r середнє (r=0,878) і свідчать про 

подібність змінних у таблиці. 

Порівняння використання ПФ-слів у різних дискурсах (табл. 3.14) свідчить, 

що в цьому плані канадський газетно-публіцистичний дискурс має найбільше 

спільних рис у вживанні ПФ-слів в АГЗ.  
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Таблиця 3.14 

Подібність дискурсів у використанні ПФ-слів 

 американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій- 
ський 

новозе- 
ландський 

канад- 
ський 

r 
американський      
британський 0,99     
австралійський 0,95 0,95    
новозеландський 0,45 0,52 0,67   
канадський 0,99 0,98 0,92 0,36  

 

Він виявляє спільні ознаки з американським, британським, австралійським 

газетно-публіцистичними дискурсами. 

Австралійський газетно-публіцистичний дискурс у використанні ПФ-слів в 

АГЗ уподібнюється американському та британському (r = 0,95 в обох випадках). 

Американський та британський газетно-публіцистичні дискурси подібні 

у вживанні ПФ-слів в АГЗ. Новозеландський газетно-публіцистичний дискурс не 

виявляє спільних ознак у використанні ПФ-слів в АГЗ з іншими 

проаналізованими дискурсами. 

Табл. 3.15 містить статистичні дані коефіцієнта кореляції вживання 

прецедентних словосполучень у п’яти типах дискурсу.  

 

Таблиця 3.15 

Подібність дискурсів у використанні ПФ-словосполучень 

 американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій-
ський 

новозе-
ландський 

канад- 
ський 

r 
американський      
британський 0,99     
австралійський 0,89 0,86    
новозеландський 0,97 0,98 0,79   
канадський 0,45 0,35 0,70 0,31  

 

Величини коефіцієнтів кореляції вказують на те, що американський дискурс 

подібний до британського (r = 0,99), австралійського (r = 0,89) та 
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новозеландського (r = 0,97) у вживанні ПФ-словосполучень; британський 

виявився подібним тільки до новозеландського (r = 0,98).  

Як бачимо з табл. 3.15, канадський дискурс не виявив подібності з жодним з 

аналізованих нами дискурсами у використанні ПФ-словосполучень.  

Табл. 3.16 демонструє величини коефіцієнтів кореляції ПФ-речень у п’ятьох 

досліджуваних дискурсах. Як бачимо, ці величини коефіцієнтів кореляції свідчать 

про подібність вживання цього структурного типу ПФ у досліджуваних дискурсах 

(див. табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Подібність дискурсів у використанні ПФ-речень 

 американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій- 
ський 

новозе- 
ландський 

канад- 
ський 

r 
американський      
британський 1,00     
австралійський 0,97 0,98    
новозеландський 1,00 1,00 0,97   
канадський 0,98 0,99 1,00 0,98  

 

Для визначення подібності між дібраними для дослідження типами 

дискурсу за культурологічними сферами ПФ також використовуємо 

коефіцієнт кореляції.  

За допомогою коефіцієнта кореляції визначаємо подібність між сферами 

(фраземіка, Біблія, міфологія, література, історія) у використанні ПФ, виражених 

словами, словосполученнями та реченнями у часовому зрізі 2009 – 2013 рр. 

Таблиці, які подано нижче, ілюструють середні величини коефіцієнтів кореляції 

(r). Значущими є показники, що перевищують r середнє (r = 0,878).  

Порівнюючи вживання ПФ-слів у п’яти сферах, констатуємо подібність 

тільки між використанням біблійних та історичних ПФ у ГЗ (r = 0,89). В інших 

сферах середні величини коефіцієнтів кореляції не перевищували r середнє 

(див. табл. 3.17).  
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Таблиця 3.17 

Подібність у вживанні ПФ-слів за культурологічними сферами  

 Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія 
r 

Фраземіка      
Біблія 0,25     
Міфологія 0,84 0,42    
Література 0,24 -0,48 -0,31   
Історія 0,26 0,89 0,46 -0,45  

 

Табл. 3.18 містить статистичні дані коефіцієнта кореляції щодо вживання 

прецедентних словосполучень за культурологічними сферами. 

З табл. 3.18 видно, що спільність частот вживання ПФ-словосполучень 

притаманна сферам „література” та „фраземіка” (r = 0,90). 

 

Таблиця 3.18 

Подібність у вживанні ПФ-словосполучень за культурологічними сферами 

 Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія 
r 

Фраземіка      
Біблія 0,57     
Міфологія -0,15 -0,62    
Література 0,90 0,64 -0,46   
Історія 0,74 0,07 0,47 0,38  

 

Статистичні розрахунки коефіцієнтів кореляції ПФ-речень за 

культурологічними сферами не виявили подібностей їх вживання у 

досліджуваному часовому проміжку. 

Отже, критерій розподілу частот (χ2) і коефіцієнт кореляції дозволили 

виявити випадки  селективного вживання певного структурного типу ПФ у ГЗ у 

міждискурсній площині та в різному часовому зрізі, а також побачити подібність 

у вживанні ПФ в АГЗ у п’яти досліджуваних газетно-публіцистичних дискурсах 

та культурологічних сферах. 
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3.4 Маркери прецедентності як носії алюзивного змісту газетного 

заголовка 

 

Як було зазначено в другому розділі, у структурі алюзії наявні маркери і 

трансформанти, які формують її зміст. Власне маркери прецедентності (МП) 

виражають міру зв’язку алюзії з ПФ. Нами виокремлено графічні, фонетичні, 

граматичні, семантичні, структурно-синтаксичні маркери загальною кількістю 

9076 одиниць. 

Розподіл маркерів у ГЗ з ПФ досліджуваних культурологічних сфер подано 

в табл. 3.19. 

 

Таблиця 3.19 

Розподіл МП за культурологічними сферами 

сфера 
МП 

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія Всього 

Графічні 949 541 431 368 468 2757 
Фонетичні 496 128 253 429 169 1475 
Семантичні 1038 316 153 274 203 1984 
Граматичні 882 284 185 462 179 1992 
Структурно-
синтаксичні 

596 96 49 127 0 868 

Всього  3961 1356 1071 1660 1019 9076 
 

З табл. 3.19 видно, що найбільше різних типів МП фіксуємо у ГЗ, які 

містять фразеологічні алюзії (3961). Це пояснюється тим, що ця сфера має 

найбільшу кількість ПФ-речень (934), які найчастіше трансформуються. 

Оскільки маркери є показниками подібності в змісті ПФ та алюзії, то для 

зручності опису різних типів маркерів, які входять в структуру алюзії, вводимо 

умовні позначення, які детально описані у розділі 2. 

Введені умовні позначення дозволять нам зобразити, яким чином 

відбувається процес визначення подібності змістового наповнення алюзії і 

відповідного ПФ.  
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Проаналізуємо ГЗ: A Streetcar Named Debt (The Washington Times 

(Washington, DC), 11/04/ 2012) – ПФ “A Streetcar Named Desire”. У ГЗ і ПФ 

спостерігаються графічні і структурно-синтаксичні маркери. Оскільки конструкції 

ПФ та алюзії відрізняються тільки одним компонентом debt – desire, то можна 

говорити про присутність у структурі АГЗ графічного маркера середнього рівня 

маркування: Г . Синтаксичні конструкції ПФ та алюзії є простими реченнями, 

побудованими за однією структурною схемою: {N  + V + N }, тому ГЗ має 

простий структурно-синтаксичний маркер високого рівня маркування: [ССп]. 

Подібність змісту ПФ та вторинного денотата, на який вказують алюзивні 

маркери, можна зобразити таким схематичним записом: [ Г , ССп ]. 

У ГЗ Get Prey WHILE THE SUN SHINES (Daily Mail (London), 17/07/2013) – 

ПФ “make hay while the sun shines” спостерігаємо три типи маркерів: фонетичний 

маркер prey – hay високого рівня маркування, графічний маркер середнього рівня 

маркування; структурно-синтаксичний маркер високого рівня маркування – 

повний збіг синтаксичних конструкцій ПФ та алюзії: обидва речення мають 

однакову структурну схему {V +N + Conj + N +V }. Схематичний запис 

тематичної подібності ПФ і вторинного денотата: [ Ф , Г , ССп ].  

У ГЗ If at First You Don't Succeed ... Blame Someone Else (The Morning Bulletin 

(Rockhampton, Australia), 9/05/ 2012) – ПФ “If at first you don’t succeed, try, try 

again” простежуємо такі маркери: графічний маркер низької міри маркованості; 

структурно-синтаксичний маркер середньої міри маркованості – неточний збіг 

синтаксичних конструкцій ПФ та алюзії. Подібність змісту ПФ та вторинного 

денотата, на який вказують алюзивні маркери, можна зобразити таким 

схематичним записом: [ Г , ССп ]. 

У ГЗ The Show Must Flow On (Birmingham Evening Mail (England), 5/10/ 

2013) – ПФ “the show must go on” спостерігаємо три типи маркерів: фонетичний 

маркер flow – go високої міри маркування, графічний маркер високої міри 

маркування; структурно-синтаксичний маркер високої міри маркування – повний 

збіг синтаксичних конструкцій ПФ та алюзії: обидва речення мають однакову 
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структурну схему. Подібність змісту алюзії та ПФ, на який вказують алюзивні 

маркери, можна зобразити таким схематичним записом: [ Ф , Г ,Сс Пп]. 

Як вже зазначалося, міра маркованості існує для графічних, фонетичних та 

структурно-синтаксичних маркерів. Для графічних і структурно-синтаксичних 

МП було введено три рівні маркованості: високий, середній, низький відповідно 

до точності відтворення форми та змісту ПФ. У фонетичних маркерів присутні 

тільки два рівні маркованості (відповідно до точності співзвуччя слів, які 

римуються): високий і низький.  

Отже, розглянемо кількісні характеристики міри маркованості для вище 

зазначених типів маркерів (див. табл. 3.20).  

 

Таблиця 3.20 

Кількісний розподіл міри маркованості графічних маркерів 

за культурологічними сферами 

сфера 
ММгр 

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія Всього 

Висока 528 47 25 217 42 859 
Середня 389 64 40 327 192 1012 
Низька 234 203 188 178 83 886 
Всього  1151 314 253 722 317 2757 

 

Простежуємо, що графічні маркери з високою і середньою мірою 

маркованості переважають у культурологічних сферах „фраземіка” та 

„література”, а графічні маркери з низькою мірою маркованості переважають у 

культурологічних сферах „фраземіка” та „Біблія”. 

Вивчаючи розподіл міри маркованості графічних маркерів (ММгр) в АГЗ. за 

2009 – 2013 рр. (див. табл. И.1 додаток И), простежуємо, що в 2009 році частіше 

вживалися АГЗ з графічними маркерами з високою мірою маркованості (242 ГЗ); 

для 2010 року характерні були графічні маркери з середньою (209 ГЗ) і низькою 

(204 ГЗ) мірю маркованості; в 2011 та 2012 роках превалювали графічні маркери з 
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середньою мірю маркованості (270 і 246 ГЗ відповідно); для 2013 року характерні 

були графічні маркери з низькою мірою маркованості (198 ГЗ). 

Розглянувши міру маркованості графічних маркерів на міждискурсному 

рівні (див. табл. И.2 додаток И), констатуємо, що для американських ГЗ 

характерним є часте використання графічних маркерів з середньою мірою 

маркованості (304 ГЗ), у той час як для британських – з високою (364 ГЗ) та 

низькою (357 ГЗ); в австралійських та новозеландських ГЗ превалюють графічні 

маркери з середньою мірю маркованості (158 і 185 ГЗ відповідно); для канадських 

ГЗ типовою є низька міра маркованості графічних маркерів (195 ГЗ). 

Аналіз структурно-синтаксичних маркерів проілюстровано в табл. 3.21. 
 

Таблиця 3.21 

Кількісний розподіл міри маркованості структурно-синтаксичних маркерів 

за культурологічними сферами 

сфера 
ММсс 

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія Всього 

Висока 95 39 26 58 21 239 
Середня 169 73 30 101 48 421 
Низька 46 25 35 74 28 208 
Всього  310 137 91 233 97 868 

 

Серед структурно-синтаксичних маркерів було виокремлено 868 випадків 

міри маркованості (високої, середньої, низької). Структурно-синтаксичні маркери 

високої (95 ГЗ) і середньої (169 ГЗ) міри маркованості переважали у ГЗ, які 

містять фразеологічні алюзії, а низька міра маркованості була характерна для ГЗ, 

які містять алюзії зі сфери „література”(74 ГЗ). 

Аналіз розподілу міри маркованості структурно-синтаксичних маркерів за 

2009 – 2013 рр. свідчить, що АГЗ з середньою мірою маркованості структурно-

синтаксичних маркерів превалюють у дібраному матеріалі (див. табл. И.3 

додаток И). 

Дискурсивна диференціація міри маркованості структурно-синтаксичних 

маркерів дозволяє стверджувати, що у п’яти досліджуваних дискурсах 
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превалювала середня міра маркованості структурно-синтаксичних маркерів 

(див. табл. И.4 додаток И).  

У процесі дослідження фонетичних маркерів у ГЗ було виокремлено 1475 

випадків високої та низької міри маркованості (див. табл. 3.22). 

 

Таблиця 3.22 

Кількісний розподіл міри маркованості фонетичних маркерів  

за культурологічними сферами 

сфера 
ММф 

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія Всього 

Висока 301 132 132 106 97 768 
Низька 165 189 95 135 123 707 
Всього  466 321 227 241 220 1475 

 
Аналіз кількісного розподілу міри маркованості фонетичних маркерів за 

культурологічними сферами показує, що фонетичні маркери з високою мірою 

маркованості переважали в ГЗ з фразеологічними (301 ГЗ) та міфологічними 

(132 ГЗ) алюзіями; а низька міра маркованості фонетичних маркерів переважала в ГЗ 

з біблійними (189 ГЗ), літературними (135 ГЗ) та історичними (123 ГЗ) алюзіями. 

Аналіз розподілу міри маркованості фонетичних маркерів за 2009 – 2013 рр. 

(див. табл. И.5 додаток И) дає підставу стверджувати, що фонетичні маркери з 

високою мірою маркованості переважали в ГЗ з 2010 по 2013 рр., а в 2009 році – з 

низькою мірою маркованості. 

Дискурсивна диференціація міри маркованості фонетичних маркерів 

свідчить про те, що в американських (192 випадків), австралійських (183 випадки) 

та новозеландських (99 випадків) ГЗ превалювала висока міра маркованості, а в 

британських (274 випадки) та канадських (206 випадків) ГЗ – низька міра 

маркованості (див. табл. И.6 додаток И). 

Трапляються випадки, коли ГЗ формуються на основі не одного, а декількох 

ПФ, наприклад: Ignorance is bliss but knowledge is power (Daily Record (Glasgow, 

Scotland), 9/02/ 2012) – ПФ “Ignorance is bliss” та “knowledge is power”. 
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Знайомлячись з подібною алюзією, адресат звертає увагу на маркери відразу двох 

прецедентних висловів. Схематичний запис змістової подібності ПФ і вторинного 

денотата в даному випадку буде таким: [1 Г , СС  + 2 Г , СС ], де цифри 1 і 2 

позначають відповідно перший і другий прецедентні вислови, які беруть участь у 

процесі творення АГЗ.  

Табл. 3.23 ілюструє дані кількісного розподілу МП з 2009 по 2013 рр. 

 

Таблиця 3.23  

Кількісний розподіл МП за роками 

період 
МП 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Графічні 191 153 372 103 130 949 
Фонетичні 89 96 102 79 131 496 
Семантичні 175 183 206 327 147 1038 
Граматичні 195 102 98 224 263 882 
Структурно-
синтаксичні 

74 96 105 192 129 596 

Всього  724 630 883 925 800 3962 
 

З Табл. 3.23 бачимо, що в аналізованих нами ГЗ найбільше семантичних 

(1038) і графічних (949) маркерів, які допомагають декодувати зміст АГЗ.  

Опрацювавши кількісні дані всіх МП з п’яти досліджуваних нами груп з 

2009 по 2013 рр. (див. дод. З), було сформовано чотирипільні таблиці для 

обчислення критерію хі-квадрат (χ2) для визначення розподілу частот 

використання МП у ГЗ, що мають вибірковий характер вживання. 

Табл. 3.24 ілюструє дані статистичного розподілу МП за сферами. 

Табл. 3.24 свідчить, що графічні маркери вибірково вживались в таких 

сферах, як: Біблія (χ2 = 65,10), міфологія (χ2 = 55,89) та історія (χ2 = 131,25); 

фонетичні – в сферах: міфологія (χ2 = 48,47) та література (χ2 = 137,33); семантичні 

маркери – у фраземах (χ2 = 77,70); граматичні – у сфері література (χ2 = 41,05); 

структурно-синтаксичні – превалюють серед фразем (χ2 = 244,30). Отже, графічні 

МП з АГЗ є вибірково вживаними у трьох культурологічних сферах ПФ. 
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Таблиця 3.24  

Загальний статистичний розподіл МП за сферами 

сфера 
МП 

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія 
χ2 

Графічні  65,10 55,89  131,25 
Фонетичні   48,47 137,33  
Семантичні 77,70     
Граматичні    41,05  
Структурно-
синтаксичні 244,30     

 

Наступні таблиці ілюструють дані статистичного розподілу МП у кожній 

культурологічній сфері за роками та дискурсами. 

Дані табл. 3.25 свідчать, що у сфері фразем графічні маркери вибірково 

вживались в 2011 році (χ2  = 206,09); фонетичні маркери – в 2010 (χ2 = 4,96) та в 

2013 (χ2 = 13,41); семантичні – в 2012 (χ2 = 52,28); граматичні – в 2009 (χ2 = 11,17) 

та в 2013 (χ2 = 65,25); структурно-синтаксичні – в 2012 (χ2 = 30,83).  
 

Таблиця 3.25 

Статистичний розподіл МП за роками (фраземи) 

період 
МП 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2   

Графічні   206,09   
Фонетичні  4,96   13,41 
Семантичні    52,28  
Граматичні 11,17    65,25 
Структурно-
синтаксичні    30,83  

 

Щодо розподілу МП у ПФ-фраземах в різних дискурсах, то з табл. 3.26 

бачимо, що в американських ГЗ вибірково вживались граматичні (χ2 = 8,46) 

та структурно-синтаксичні маркери (χ2 = 11,85); в британських – графічні 

(χ2 =53,15) та семантичні (χ2 = 18,61); в австралійських – граматичні (χ2 = 89,50); 

в новозеландських – фонетичні (χ2 = 44,92); в канадських – фонетичні (χ2 = 55,79) 

та структурно-синтаксичні маркери (χ2 = 12,98). 
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Таблиця 3.26 

Статистичний розподіл МП за дискурсами (фраземи) 

     тип дискурсу 
 
МП 

американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій- 
ський 

ново- 
зеландський 

канад- 
ський 

χ2 
Графічні  53,15    
Фонетичні    44,92 55,79 
Семантичні  18,61    
Граматичні 8,46  89,50   
Структурно- 
синтаксичні 11,85    12,98 

 

Аналізуючи МП в біблійних ПФ за роками, бачимо, що в 2010 році 

селективно вживались фонетичні (χ2 = 10,01) та семантичні (χ2 = 5,79) маркери; у 

2011 – графічні (χ2 = 16,63); у 2012 – семантичні (χ2 = 21,55); в 2013 – граматичні 

(χ2 = 29,09). У 2009 році критерій χ2 жодного разу не перевищував 

критичного значення. 

 

Таблиця 3.27  

Статистичний розподіл МП за роками (Біблія) 

період 
МП 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2 

Графічні     16,63     
Фонетичні   10,01       
Семантичні   5,79   21,55   
Граматичні         29,09 
Структурно-синтаксичні           

 

Табл. 3.28 ілюструє дані статистичного розподілу маркерів прецедентності з 

культурологічної сфери „Біблія” за дискурсами. 

Вивчаючи розподіл МП в біблійних ПФ за дискурсами, простежуємо 

селективне вживання в британських ГЗ графічних маркерів (χ2 = 8,70), в 

австралійських – семантичних (χ2 = 8,32); в новозеландських – граматичних (χ2 = 

20,31) та канадських – семантичних (χ2 = 13,91). Критерій χ2 для фонетичних і 
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структурно-синтаксичних МП не перевищував критичного значення в жодному з 

досліджуваних дискурсів. 

 

Таблиця 3.28  

Статистичний розподіл МП за дискурсами (Біблія) 

       тип дискурсу 
 
МП 

американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій- 
ський 

ново- 
зеландський 

канад- 
ський 

χ2 
Графічні  8,70    
Фонетичні      
Семантичні   8,32  13,91 
Граматичні    20,31  
Структурно- 
синтаксичні      

 

У табл. 3.29 подано дані статистичного розподілу маркерів прецедентності 

за дискурсами зі сфери „міфологія”.  

Таблиця 3.29  

Статистичний розподіл МП за роками (міфологія) 

період 
МП 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2   

Графічні           
Фонетичні       5,14 11,37 
Семантичні     14,33     
Граматичні   21,03       
Структурно-синтаксичні       6,04   

 

Аналізуючи МП у міфологічних ПФ за роками, бачимо, що в 2010 році 

селективно вживались граматичні маркери (χ2 = 21,03); в 2011 – семантичні 

(χ2 = 14,33); в 2012 – фонетичні (χ2 = 5,14) і структурно-синтаксичні (χ2 = 6,04); 

в 2013 – фонетичні (χ2 = 11,37). В 2009 критерій χ2 жодного з МП не перевищував 

критичного значення. 

З табл. 3.30 можемо зробити висновок, що в ПФ міфологічного характеру в 

британських ГЗ вибірково вживались фонетичні МП (χ2 = 11,80), в 

австралійських – графічні (χ2 = 5,25), в канадських – семантичні (χ2 = 5,52). 
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Критерій χ2 для граматичних і структурно-синтаксичних МП не перевищував 

критичного значення в жодному з досліджуваних дискурсів. 

 

Таблиця 3.30  

Статистичний розподіл МП за дискурсами (міфологія) 

     тип дискурсу 
 
МП 

американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій- 
ський 

ново- 
зеландський 

канад- 
ський 

χ2 
Графічні   5,25   
Фонетичні  11,80    
Семантичні     5,52 
Граматичні      
Структурно- 
синтаксичні      

 

Аналізуючи МП у ПФ зі сфери „література” за роками (див. табл. 3.31), 

бачимо, що у 2010 році вибірково вживались графічні маркери (χ2 = 8,79); у 2011 – 

семантичні (χ2 = 17, 29), у 2012 – граматичні (χ2 = 32,09); у 2013 – фонетичні 

(χ2 = 25,43).  

 

Таблиця 3.31 

Статистичний розподіл МП за роками (література) 

період 
МП 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2 

Графічні 8,79     
Фонетичні     25,43 
Семантичні   17,29   
Граматичні    32,09  
Структурно-синтаксичні      

 

Критерій χ2 для структурно-синтаксичних МП не перевищував критичного 

значення жодного року. 

Статистичні дані реалізації МП в літературних ПФ за дискурсами, свідчать, 

що фонетичні маркери вибірково траплялися в канадських ГЗ (χ2 = 13,22); 
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семантичні – в британських (χ2 = 6,49) та канадських (χ2 = 10,16); граматичні – в 

американських (χ2 = 32,23) та британських (χ2 = 5,52); структурно-синтаксичні – в 

новозеландських (χ2 = 55, 91) (див. табл. 3.32). Критерій χ2 для графічних МП не 

перевищував критичного значення в жодному з дискурсів. 

 

Таблиця 3.32  

Статистичний розподіл МП за дискурсами (література) 

    тип дискурсу 
 
МП 

американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій- 
ський 

ново- 
зеландський 

канад- 
ський 

χ2 
Графічні      
Фонетичні     13,22 
Семантичні  6,49   10,16 
Граматичні 32,23 5,52    
Структурно- 
синтаксичні    55,91  

 

З табл. 3.33 бачимо, що в історичних ПФ графічні маркери вибірково 

вживалися в 2011 році (χ2 = 13,85); фонетичні – у 2009 (χ2 = 5,35) та 2013 

(χ2 = 6,29); семантичні – у 2012 році (χ2 = 9,50). 

 

Таблиця 3.33 

Статистичний розподіл МП за роками (історія) 

період 
МП 

2009 2010 2011 2012 2013 
χ2 

Графічні   13,85   
Фонетичні 5,35    6,29 
Семантичні    9,50  
Граматичні      
Структурно-синтаксичні      

 

Критерій χ2 для граматичних та структурно-синтаксичних МП не 

перевищував критичного значення жодного року. 
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Аналізуючи історичні МП за дискурсами (див. табл. 3.34), бачимо, що 

графічні маркери вибірково вживались в канадських ГЗ (χ2 = 18,94); фонетичні – в 

австралійських (χ2 = 22,86); семантичні – у британських (χ2 = 5,60); граматичні – у 

британських (χ2 = 3,94). Критерій χ2 для структурно-синтаксичних МП не 

перевищував критичного значення в жодному з дискурсів. 

 

Таблиця 3.34  

Статистичний розподіл МП за дискурсами (історія) 

     тип дискурсу 
 
МП 

американ- 
ський 

британ- 
ський 

австралій- 
ський 

ново- 
зеландський 

канад- 
ський 

χ2 
Графічні      18,94 
Фонетичні    22,86   
Семантичні   5,60    
Граматичні   3,94    
Структурно- 
синтаксичні           

 

Як показують матеріали нашого дослідження, найпоширенішими є випадки 

одночасної присутності в структурі АГЗ графічних і структурно-синтаксичних 

маркерів з середньою мірою маркування (схематичний запис: [Г , Сс ]), що 

сприяє, на наш погляд, швидкому розпізнаванню першоджерела адресатом. 

Статистичні підрахунки критерію χ2 для МП за культурологічними сферами 

доводять переважання графічних, фонетичних, семантичних і граматичних 

маркерів у всіх культурологічних сферах, у той час, як структурно-синтаксичні 

МП демонструють менше випадків переважання частотності вживання. 

Отже, виокремлені типи маркерів алюзивних ГЗ засвідчують, що 

збереження в структурі АГЗ змісту ПФ дозволяє встановити спільність 

семіотичної і культурної пам’яті адресанта і адресата або навіть їх релігійних і 

політичних поглядів, мистецьких уподобань. Завдяки цьому тлумачення відомого 

фрагмента за допомогою ПФ виступає засобом декодуванням інформації. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Структурно-тематичні особливості ПФ в АГЗ полягають у наявності в 

алюзії двох денотатів: первинного (ПФ або першоджерело) і вторинного – (текст-

реципієнт або трансформований ПФ), кожен з яких доповнює зміст АГЗ. 

2. Аналіз першоджерел алюзії дозволяє зробити висновок, що найбільш 

експліцитно вираженими є фразеологічні вислови (34%), літературні тексти (21%) 

та історизми (20%), які власне формують підвалини культурно-маркованого 

тезаурусу мовної особистості. 

3. За результатами розгляду тематичного поділу класів першоджерел алюзії, 

фіксуємо, що найбільше ГЗ аналізованих періодичних видань утворено 

з біблійними ПФ (46041ГЗ), серед яких переважають імена біблійних персонажів 

(27244 ГЗ). Найменше ГЗ в нашому дослідженні утворено на основі літературних 

ПФ (7324 ГЗ), серед яких найбільш продуктивними є імена письменників 

(2325 ГЗ) та назви творів (2060ГЗ).  

4. Структурний аналіз ПФ у ГЗ дозволив розподілити їх на ПФ-слова, ПФ-

словосполучення, ПФ-речення. Статистичний розрахунок розподілу частот ПФ за 

роками засвідчує, що ПФ-слова превалюють в ГЗ в 2012 р. (χ2 = 6,80) і в 2013 р. 

(χ2 =193,12); ПФ-слосполучення селективно вживалися в 2009 р. (χ2 = 21,51), 

2010 р. (χ2 = 62,28) та 2011 р. (χ2 = 11,02). Щодо ПФ-речень, то жодного року 

критерій χ2 не перевищував критичного значення. Отже, вербальне вираження ПФ 

у формі словосполучень є найбільш ефективним способом втілення ПФ у АГЗ. 

5. Проаналізувавши розподіл ПФ за дискурсами, можемо стверджувати, що 

ПФ-слова переважають в австралійських (χ2 = 38,53) та канадських (χ2 = 551,03) 

ГЗ; ПФ-словосполуення – у британських ГЗ (χ2 = 330,57); ПФ-речення – у 

новозеландських (χ2 = 25,93) і канадських ГЗ (χ2 = 8,15). Величина коефіцієнта 

кореляції визначає подібність між п’ятьма типами дискурсу, взятих для аналізу. 

Величини коефіцієнтів кореляції використання ПФ-речень у ГЗ свідчать про 

подібність п’яти досліджуваних типів дискурсу.  
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6. Аналіз змістової структури алюзивних ГЗ показав, що компоненти, які 

перейшли з ПФ в АГЗ, допомагають визначити відповідність змісту ПФ й АГЗ. 

Такі компоненти називаємо маркерами прецедентності (МП) і виокремлюємо 

графічні, фонетичні, семантичні, граматичні, структурно-синтаксичні МП. Ці 

компоненти наділені високою, середньою і низькою мірою маркованості. 

Дослідження показало, що серед виокремлених нами маркерів найбільш 

поширеними є випадки одночасної присутності в структурі алюзії графічних і 

структурно-синтаксичних маркерів з середньою мірою маркованості [Г , Сс ], що 

сприяє швидкому декодуванню першоджерела адресатом.  

7. Визначення розподілу частот використання МП у кожній з аналізованих 

нами культурологічній сфері, уможливлює висновок про те, що графічні маркери 

вибірково вживались у таких сферах, як Біблія (χ2 = 65,10), міфологія (χ2 = 55,89) 

та історія (χ2 = 131,25); фонетичні – у сферах міфологія (χ2 = 48,47) та література 

(χ2 = 137,33); семантичні маркери – у фраземах (χ2 = 77,70); граматичні – у сфері 

література (χ2 = 41,05); структурно-синтаксичні – поширені серед фразем 

(χ2 = 244,30).  

Основні положення третього розділу висвітлені в публікаціях автора: [209; 

210; 211; 214]. 
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РОЗДІЛ 4 

ТРАНСФОРМАЦІЙНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА  

АЛЮЗИВНИХ ГАЗЕТНИХ ЗАГОЛОВКІВ 

 

 

4.1 Трансформації прецедентних феноменів у газетних заголовках 

 

Як зазначалося раніше, серед типів трансформацій ПФ у структурі ГЗ 

виокремлюємо узуальний та оказіональний типи зв’язку (див. рис. 4.1).  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4.1. Типи трансформацій ПФ у ГЗ 
 

Висвітлимо загальні тенденції цих способів трансформацій у п’яти 

досліджуваних дискурсах та культурологічних сферах за 2009 – 2013 рр. 

Загалом за 2009–2013 рр. виокремлюємо 6577 ГЗ з трансформованою 

структурою (з них – 2772 ГЗ трансформовані  за узуальним типом, 3805 ГЗ – за 

оказіональним типом). Простежуємо, що їх кількість збільшується з кожним 

типи 
трансформацій ПФ у ГЗ 

(6577 ГЗ) 

оказіональний 
тип 

(3805 ГЗ) 

узуальний 
тип 

(2772 ГЗ)  

Прецедентна модель: 

стабільний компонент 
+ змінний компонент 

(СК + N) 

 лексико-
семантичні  

 синтаксичні  
 стилістичні 
 морфологічні 
 контамінації 
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досліджуваним роком (див. рис. 4.2), що свідчить про актуальність вибору 

автором цього засобу увиразнення ГЗ. 

 
Рис.4.2 Типи трансформацій ПФ у ГЗ за 2009 – 2013 рр. 

 

Тенденція до збільшення кількості трансформованих ПФ за досліджуваний 

нами період у ГЗ сигналізує про зростання значущості оказіональних і узуальних 

трансформацій „чужого слова” в газетно-публіцистичному дискурсі. 

Розглянувши дискурсивні особливості вживання трансформованих ПФ у ГЗ 

(див. рис. 4.3), бачимо, що узуальний тип трансформації переважає в 

американських ГЗ (1074 ГЗ), а оказіональний тип актуалізації – у британських ГЗ 

(1085 ГЗ). Найнижчі показники узуальної (179 ГЗ) й оказіональної (407 ГЗ) 

актуалізації спостерігаються в новозеландському дискурсі.  

Релевантним видається висновок, що американські та британські газети 

тяжіють не до стандарту, а до експресії вираження думки, яка стимулює читача до 

прочитання повідомлення не експліцитно, а через низку ментальних операцій-

трансформацій із залученням його власних фонових знань. 
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Рис. 4.3 Дискурсивні особливості трансформованих ПФ у ГЗ 

 

Аналіз згадуваних вище типів трансформацій ПФ серед досліджуваних 

нами культурологічних сфер (див. табл. 4.1) дає підстави стверджувати, що 

найбільше трансформацій і узуального (935 ГЗ), і оказіонального (1694 ГЗ) типу 

простежуємо серед фразем (2629 ГЗ). 

 

Таблиця 4.1 

Типи трансформацій ГЗ у культурологічних сферах 

сфера 
тип 
трансфомацій 

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія Всього 

узуальний 935 574 297 649 317 2772 
оказіональний 1694 568 349 914 280 3805 
Всього 2629 1142 646 1563 597 6577 
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Дані табл. 4.1 підтверджують той факт, що автори газетних публікацій часто 

апелюють до корпусу ідіоматичних висловів, паремій, адже фразеологічно 

забарвлена інформація, подана в газетних текстах, набуває неочікуваного 

звучання, а іноді й іронічно-саркастичного змісту. Саме це виокремлює такий ГЗ 

з-поміж інших, виконуючи функцію атракції до прочитання повідомлення та 

залучення більшої кількості читачів. 

 

4 . 1 . 1  У з у а л ь н и й  т и п  т р а н с ф о р м а ц і й .  Як зазначалося у другому 

розділі узуальне вживання ПФ формує структурно-семантичні моделі, які 

виникають як наслідок численних апеляцій до інтертекстуальної одиниці, у 

структурі якої виокремлюють стабільні компоненти і порожні клітинки (комірки) 

(N), які заповнюються ситуативно зумовленими лексемами. Зобразимо цю модель 

схематично: СК + N, де СК – стабільний компонент, N – змінний компонент. 

Для виокремлення функціональних особливостей реалізації цієї моделі у ГЗ 

застосовуємо методику дистрибутивного аналізу прецедентної моделі.  

У досліджуваних нами дискурсах і роках більшість ГЗ (1523 ГЗ) будуються 

за такими моделями:  

“Actions speak louder than + N” (29 ГЗ): 

For USC Football's Marqise Lee, Actions Speak Louder Than Numbers 

(Pasadena Star-News, 18/12/ 2013); Actions Speak Louder Than Apologies, Brian 

(Daily Mail (London), 13/07/ 2009);Actions Speak Louder Than Sparse Dialogue Movie 

Is All Action, No Story (Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), 24/03/ 2011) 

– ПФ “Actions speak louder than words” 

“All roads lead to + N” (57 ГЗ): 

All Roads Lead to. Morocco! (Evening Gazette (Middlesbrough, England), 20/03/ 

2012);Where All Roads Lead to Romeo (The Mail on Sunday (London, England), 1/04/ 

2012); ALL ROADS LEAD TO CARDIFF CITY; (South Wales Echo (Cardiff, Wales), 

16/11/ 2010); All Roads Lead to the NW200 (The Mirror (London, England), 20/05/ 

2011); All Roads Lead to DESTINATION: Rome for Brothers on Ride 1,260-Mile 

(Coventry Evening Telegraph (England), 7/07/ 2011) – ПФ “All roads lead to Rome” 
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“All that glitters is not + N” (45 ГЗ): 

All That Glitters Is a Swarovski Crystal Shoe Designed and Hand Made in Wales 

(Western Mail (Cardiff, Wales), 16/04/ 2011); All That Glitters No Distraction for 

Ducks (The Register Guard (Eugene, OR), 20/02/2013); ALL THAT GLITTERS IS 

GOLDIE AT AYR (Evening Gazette (Middlesbrough, England), 29/05/ 2012); All That 

Glitters Is Not 'Basahang Ginto'; TV5 Beefs Up Public Affairs Programming (Manila 

Bulletin, 21/09/ 2010) – ПТ “All that glitters is not gold” 

 “Birds of a feather + N + together” (24 ГЗ) 

Birds of a Feather Get Drunk Together. in Your Garden (Daily Mail (London), 

3/10/ 2011); These Birds of a Feather Do Best Together (The Chronicle (Toowoomba, 

Australia), 22/12/ 2010);Birds of a Feather Play Together (Daily Examiner (Grafton, 

Australia), 4/11/ 2010) – ПТ “Birds of a feather flock together” 

“N +  stops here” (18 ГЗ) 

The Season Stops Here; Liverpool 1arsenal 2 (The Mirror (London, England), 

14/12/ 2009);Now the Puck Stops Here (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 19/07/ 

2009);The Truck Stops Here in Anti-Terrorist Initiative (The Birmingham Post 

(England), 15/09/ 2009);The Book Stops Here (The Commercial Appeal (Memphis, TN), 

9/04/2013) – ПТ “The buck stops here” 

“Every + N + has a silver lining” (35 ГЗ) 

Every Room Has a Silver Lining (The Evening Standard (London, England), 

18/03/ 2009);Every Album Has a Silver Lining (Evening Chronicle (Newcastle, 

England), 15/11/ 2013); Every Red Card Has a Silver Lining for Rodwell (Daily Post 

(Liverpool, England), 26/10/2011);EVERY CUP HAS A SILVER LINING FOR 

HOUSTON; Silver Lining Would Be Just Magnificent, Insists Coach (Daily Mail 

(London), 24/05/2011) – ПТ “Every cloud has a silver lining” 

 “Every + N + has his day” (41 ГЗ) 

Every Ray Has His Day; Veteran Wins through Togolf Croquet Semi-Finals (The 

Northern Star (Lismore, Australia), 21/09/2012); Every Doc Has His Day (Daily Post 

(Liverpool, England), 23/11/ 2013); Every Actor Has His Day  (Birmingham Evening 

Mail (England), 4/10/ 2013) – ПТ “Every dog has his day” 
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“N +is the best policy” (17 ГЗ) 

Awareness Is the Best Policy (The Evening Standard (London, England), 

6/10/2010); Spirit Is the Best Policy (The Mail on Sunday (London, England), 

26/05/2013); Prudence Is the Best Policy for Lowry (The Birmingham Post (England), 

14/01/2010) – ПТ “Honesty is the best policy” 

“N + springs eternal” (29 ГЗ) 

Where Love Springs Eternal(Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), 

15/08/2009); ALICE SPRINGS ETERNAL (Sunday Mail (Glasgow, Scotland), 

31/10/2010); Hype Springs Eternal: The Danger of Great Expectation (The Washington 

Times (Washington, DC), 20/11/2013); Hop Springs Eternal (Daily Post (Liverpool, 

England), 7/02/2012); Health Springs Eternal When You Take to Muddy Waters 

(Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), 9/06/2012) – ПТ “Hope springs 

eternal” 

“If at first you don’t succeed + N” (34 ГЗ) 

If at First You Don't Succeed ... Blame Someone Else (The Morning Bulletin 

(Rockhampton, Australia), 9/05/ 2012);If at First You Don't Succeed, Fudge the Results 

(The Washington Times (Washington, DC), 12/05/2011); If at First You Don't Succeed 

GIVE UP!  (Daily Mail (London), 26/05/2011) – ПТ “If at first you don’t succeed, try, 

try again” 

“N + is bliss” (18 ГЗ) 

Beauty Is Bliss at Stylish Hair Salon, Spa (The Register Guard (Eugene, 

OR),7/05/2009);Silence Is Bliss at 1000 & 1 Signes (Sunday Mirror (London, England), 

31/10/2013); Sunshine Is Bliss for All (Liverpool Echo (Liverpool, England), 29/09/ 

2011) – ПТ “Ignorance is bliss” 

“It takes two to + N” (37 ГЗ) 

 It Takes Two to Cash in (The Mirror (London, England), 22/02/2012); It Takes 

Two to Bargain (The Register Guard (Eugene, OR), 31/07/ 2013); It Takes Two to Rock 

'N' Roll like Buddy Holly (Tribune-Review/Pittsburgh Tribune-Review, 25/07/ 2013) – 

ПТ “It takes two to tango” 

“Two + N + are better than one” (21 ГЗ) 
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Two Aids Are Better Than One in Most Cases of Hearing Loss (Pittsburgh Post-

Gazette (Pittsburgh, PA), 4/09/ 2013);Why Two Screens Are Better Than One While 

Watching TV (Daily Mail (London), 20/11/2010);Two Birthdays Are Better Than One 

(St. Joseph News-Press, 16/02/ 2013) – ПТ “Two heads are better than one” 

“Where there’s a will, there’s a + N” (42 ГЗ) 

WHERE THERE'S A WILL ... THERE'S A WAR ( Daily Mail (London), 19/10/ 

2009); Where There's a Will There's a Play (Daily Post (Liverpool, England), 

19/03/2010);Where There's a Will, There's a Risk  (Birmingham Evening Mail 

(England), 2/04/2013) – ПТ “Where there’s a will, there’s a way” 

“Where there’s smoke, there’s + N” (27 ГЗ) 

Where There's Smoke There's Santa Claus (Sunday Mercury (Birmingham, 

England), 23/12/ 2012);Where There's Smoke, There's Flavor (Daily Herald (Arlington 

Heights, IL), 27/06/2012);Where There's Smoke, There's Sausage  (Bangor Daily News 

(Bangor, ME), 22/01/ 2013) – ПТ “Where there’s smoke, there’s fire”  

Проведений аналіз узуального типу трансформацій ПФ у ГЗ уможливлює 

висновок, що численними є випадки вживання ГЗ, утворених за такими моделями: 

“All roads lead to + N” (57 ГЗ), “All that glitters is not + N” (45 ГЗ), “Every + N + has 

his day”  (41 ГЗ), “Where there’s a will, there’s a + N” (42 ГЗ). Більшість цих 

моделей (854 ГЗ) базується на основі фразеологічних ПФ, що свідчить про 

популярність вторинної номінації, нестандартних, імпліцитних способів передачі 

інформації, яка міститься в таких ГЗ та прагнення авторів газетних публікацій до 

експресивності та емоційності. 

 

4 . 1 . 2  О к а з і о н а л ь н и й  т и п  т р а н с ф о р м а ц і й .  У цьому підпункті 

з’ясуємо, яким чином алюзія реалізує в газетно-публіцистичному дискурсі 

комунікативну функцію – здатність АГЗ встановлювати взаємодію між 

адресантом, створеним ним повідомленням і адресатом. Ця функція, на наш 

погляд, реалізується за рахунок змішування інформації, яку містить ПФ, і нової 

інформації, в алюзії, яка існує завдяки трансформантам. 
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Комунікативна функція має подвійну природу: 1) з точки зору автора 

(адресанта) алюзії – на другому етапі кодування інформації відбувається 

експериментування з ПФ: наповнення „чужого слова” своїм змістом, 2) з точки 

зору читача (адресата) – виявлення релевантності в змісті ПФ і вторинного 

денотата (етап проходження читачем структурно-семантизованого рівня 

мисленнєвої діяльності). 

У структурі алюзивних ГЗ було виокремлено такі групи трансформантів: 

1) лексико-семантичні; 2) синтаксичні; 3) стилістичні; 4) морфологічні; 

5) контамінації (див. рис. К.1 додаток К). 

За досліджуваний часовий зріз 2009 р. був найбільш продуктивним за 

кількістю трансформацій у ГЗ (920 випадків) (див. табл.4.2).  

 

Таблиця 4.2 

Експлікація трансформацій у ГЗ (2009-2013 рр.) 

період 
трансформанти              

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

лексико-семантичні 328 196 201 98 103 926 
морфологічні 153 123 169 175 149 769 
стилістичні           237 94 72 41 52 496 
синтаксичні 103 192 128 193 203 819 
контамінації 99 102 160 259 175 795 
Всього  920 707 730 766 682 3805 

 

Якщо аналізувати кожний тип зокрема, то спостерігаємо, що лексико-

семантичні трансформанти превалювали у 2009 році (328 випадків), 

морфологічних рансформантів було зафіксовано найбільше у 2012 році 

(175 випадків), стилістичних – у 2009 році, синтаксичних – у 2013 році 

(203 випадки) і контамінацій – у 2012 році (259 випадків). 

Аналіз розподілу трансформантів за дискурсами дає можливість 

резюмувати, що в американських ГЗ переважали лексико-семантичні 

трансформанти (325 випадків); у британських – морфологічні (254 випадки); для 

австралійських ГЗ більш характерними є контамінації (246 випадків); для 
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новозеландських – синтаксичні (178 випадків); для канадських – морфологічні 

(206 випадків) (див. табл. К.1 додаток К). Стилістичні трансформанти не були 

превалюючими в жодному з п’ятьох дискурсів. 

Дослідивши вживання трансформантів за культурологічними сферами 

(див. табл. К.2 додаток К), бачимо, що серед ГЗ з фразеологічними алюзіями 

переважали лексико-семантичні (452) та синтаксичні (475) трансформанти; серед 

ГЗ з біблійними алюзіями – контамінації (167); серед ГЗ з міфологічними 

алюзіями – контамінації (90) та лексико-семантичні (87); серед ГЗ з 

літературними алюзіями – лексико-семантичні (265) та морфологічні (221); серед 

ГЗ з історичними алюзіями – морфологічні (87). Загалом в сфері історія було 

зафіксовано найменшу кількість трансформацій (280), яка містить більше фактів, 

дат, понять, що не підлягають трансформаціям у ГЗ. 

Отже, вивчивши трансформації ПФ у ГЗ, простежуємо тенденцію до 

збільшення як узуального, так і оказіонального типів актуалізації ПФ в АГЗ. 

Найбільше трансформацій і узуального (935 ГЗ), і оказіонального (1694 ГЗ) типу 

зафіксовано серед фразем (2629 ГЗ), які увиразнюють ГЗ, виконуючи функцію 

атракції до прочитання повідомлення, створеного адресантом у вигляді АГЗ. 

 

4.2 Алюзивні трансформанти в структурі газетних заголовків 

 

4 . 2 . 1  Л е к с и к о - с е м а н т и ч н і  т р а н с ф о р м а н т и .  Відомо, що 

трансформанти перебувають у відношенні опозиції з компонентами ПФ. 

Базуючись на дослідженні В. А. Малишевої, доцільним видається розгляд таких 

опозицій: 1) „формальні – які охоплюють слова, які мають спільні морфеми, але 

семантично далекі; 2) семантичні – пара слів, у яких немає спільних морфем, але є 

подібними за значенням, тобто містяться загальні семантичні складники; 

3) формально-семантичні – пари слів, які мають схожі елементи як в плані форми, 

так і в плані змісту” [132, c. 33]. На основі цього виокремлюємо такі типи 

лексико-семантичних трансформантів у ГЗ: 1) омоніми; 2) синоніми; 3) гіперо-

гіпоніми; 4) антоніми; 5) квазісиноніми; 6) квазіантоніми; 7) пароніми. Загалом 
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виокремлено 926 лексико-семантичних трансформантів, серед яких превалювали 

синоніми (207) та антоніми (197); найменше – квазіантонімів (87), квазісинонімів 

(99) та паронімів (99) (див. табл. 4.3).  

 

Таблиця 4.3 

Розподіл лексико-семантичних трансформантів за роками 

період 
лексико- 
семантичні 
трансформанти                   

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

омоніми 47 21 24 27 9 128 
синоніми 43 39 54 36 35 207 
гіперо-гіпоніми 26 24 19 28 12 109 
антоніми 59 32 45 30 31 197 
квазісиноніми 23 26 22 19 9 99 
квазіантоніми 27 20 14 9 17 87 
пароніми 17 36 15 18 13 99 
Всього  242 198 193 167 126 926 

 

З табл. 4.3 простежуємо, що в 2009 році переважали антоніми (57) та 

омоніми (47); в 2010 р. – синоніми (39) та пароніми (36); 2011, 2012 та 2013 рр. – 

синоніми (54; 36; 35 відповідно).  

Трансформанти і компоненти ПФ у формальній опозиції є парою слів, які 

подібні тільки в плані вираження. Ця пара слів є лексичними омонімами, які 

подібні „за  формою (звучанням і / або написанням), але мають різну семантику 

(значення) і не пов’язані асоціативно” [261, c. 143]. У випадку формальної 

опозиції тотожності, трансформанти і ПФ є повними омонімами, наприклад: The 

Winter of Our Dis-Сontent? No Way, It's Queensland (Sunshine Coast Daily 

(Maroochydore, Australia), 16/08/2012) – ПФ “the winter of our discontent” (назва 

останнього роману Джона Стейнбека); Another Feather in CAP for New Chair 

(Daily Examiner (Grafton, Australia), 2/03/2012) – ПФ “feather in cap” (те, чим 

можна пишатися). 
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Формальна опозиція нетотожності в нашому матеріалі трапляється в 

неповних омонімах, зокрема в омофонах, наприклад: NEVER SAY DYE; Skipper 

Back to Save Blues in Carling Cup (Liverpool Echo (Liverpool, England), 22/09/ 2011) 

– ПФ “Never say die”. 

Варто зауважити, що використання омонімів при трансформації ПФ є одним 

з видів мовної гри – каламбуру, який є „алогічним мовним витвором, дотепом, 

побудованим на грі слів, зокрема, на смисловому поєднанні в одному контексті 

або різних значень одного слова, або різних слів (словосполучень), тотожних чи 

подібних за звучанням; або слів, що формально є синонімами чи антонімами, а за 

змістом перебувають у різних синонімічних чи антонімічних рядах” [282, c. 199]. 

Усі розглянуті нами приклади алюзій, у структурі яких спостерігаються 

трансформанти-омоніми, містять певний елемент комізму. Оскільки каламбур, як 

правило, розглядається як стилістичний прийом, то ми вважаємо, що омонімічні 

трансформанти одночасно можуть бути і стилістичними. 

Семантичні опозиції виявляються у трансформантів і ПФ, які є 

абсолютними або точними синонімами, і виступають парою слів, які тотожні за 

своїми основними значенням, але відрізняються знаком (звуковою оболонкою), 

часто одне з них тлумачиться через інше у формулюванні [11; 132], наприклад: 

Simply No Rest for the Retired (Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), 

7/09/2010) – ПФ “No rest for the weary” (лексема retired трактується як „який 

відійшов від справ; у відставці; який вийшов на пенсію” лексема weary означає 

„стомлений; стомлюючий, набридливий”). 

У нашому матеріалі спостерігаються такі опозиції: 

1) опозиція гіперонімічного характеру, де гіперонімом виступає 

прецедентна лексема, а гіпонімом – трансформант, наприклад: Rob Prises Frozen 

Fish out of the Lake (South Wales Echo (Cardiff, Wales),12/11/2009) – ПФ “Fish out of 

water”. National Hope Springs Eternal (Evening Gazette (Middlesbrough, England), 

3/03/2011) – ПФ “Hope springs eternal”. 
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2) опозиції між суміжними гіпонімами, наприклад: If at First You Don't 

Conceive, Make an effort (The Mail on Sunday (London, England), 14/10/2012) – ПФ 

“If at first you don’t succeed, try, try again.”  

3) опозиції між частиною і цілим, в яких ціле виражене ПФ, а частина – 

трансформантом, наприклад: Welcome to Brave New, 3-D World (Pittsburgh Post-

Gazette (Pittsburgh, PA), 12/05/2013). Brave New Team (The Record (Bergen County, 

NJ), 8/04/2012) – ПФ “Brave New World” (“3-D World” і “Team” є частиною 

прецедеми “World”). Ці види трансформантів називаємо гіперо-гіпонімічними. 

Трансформант і ПФ також утворюють формально-семантичні опозиції 

(еквіполентні), які мають крім загальних і „певні компоненти, за якими одиниці 

опозиції протиставляються одна одній” [132, с. 37–38]. До таких пар слів ми 

зараховуємо антоніми, квазіантоніми і квазісиноніми. 

Трансформанти і компоненти ПФ, які перебувають у антонімічному 

відношенні, визначаємо так: два слова мають спільне для них (інваріантне) 

значення, тобто граничне заперечення в тлумаченнях одного з членів антонімічної 

пари [171, с. 17]. 

Як показує наш матеріал, найчастіше автори ГЗ використовують для 

трансформації ПФ класи точних антонімів запропоновані Л. А. Новіковим і 

К. Річардсоном [269; 281]: 

1) антоніми, що виражають якісну протилежність, для яких характерні 

градуальні опозиції (між антонімами існує проміжна ланка), наприклад: Play That 

Funky Music, White Boy (Daily Mail (London), 24/07/ 2009) – ПФ “Black Boy” (black 

– grey – white); Brave Old World of Comedy; Miranda Harks Back to TV's Golden Age 

(Daily Post (Liverpool, England), 7/11/2009) – ПФ “Brave New World” (old – present 

– new); Hot Feet and Cool Reason-Investigating the Firewalking Phenomenon( Skeptic 

(Altadena, CA), Vol. 15, No. 1, Spring 2009) – ПФ “cold feet” (cold – warm – hot). 

2) антоніми, які виражають додатковість (компліментарність), тобто 

заперечення одного з них дає значення іншого: 'Abandon Hope, All Scots Who Enter 

There' (Daily Mail (London), 19/03/2009) – ПФ “Abandon hope, all ye who enter 

here” (there = not + here); GUEST COLUMNIST: For Obama, the Buck Stops 'There 
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There' (The Tuscaloosa News, 19/05/2013) – ПФ “The buck stops here” 

(there = not + here); Spain Hopes? Remote, but No Cigar (The Mirror (London, 

England), 6/07/2010) – ПФ “Close, but no cigar” (remote = not +close). 

3) антоніми, які виражають протилежну спрямованість дій, ознак і 

властивостей, яка виявляється у двох випадках: 

а) обидві дії (ознаки) спрямовані одна проти одної, наприклад:  

If at First You Don't Succeed GIVE UP! It's the Opposite of What We're All Told. 

but from Jobs to Relationships, Psychologists Have Some VERY Surprising Advice 

(Daily Mail (London), 26/05/2011) – ПФ “If at first you don’t succeed, try, try again”; 

IF YOU CAN'T STAND THE HEAT... ...Don't Worry! There Are Plenty of Chillies That 

Won't Blow Your Socks off - and They're Grown Here in Britain (The Mail on Sunday 

(London, England), 26/09/2010) –  ПФ “If you can’t stand the heat, get out of the 

kitchen”;Ignorance Is Not Bliss (The Washington Times (Washington, DC), 

27/01/2009) – ПФ “Ignorance is bliss”. 

б) одній, активно спрямованій дії (ознаці), протиставляється інша, 

спрямованість якої залишається невираженою, наприклад:Crime and Cover-Up 

(Manchester Evening News,12/04/2013) – ПФ “Crime and Punishment”; How Truman, 

War and Protest Desegregated Military; NONFICTION - BOOKS (St Louis Post-

Dispatch (MO), 10/02/2013) – ПФ “War and Peace”; Low Expectations; 

MortgageExpert (Birmingham Evening Mail (England), 5/09/2012) – ПФ “Great 

Expectations”. 

Трансформанти, які по відношенню до ПФ є точними антонімами, отримали 

назву антонімічні. 

Крім виокремлених груп антонімів у нашому матеріалі спостерігаються й  

квазіантоніми, тобто „несправжні, приблизні антоніми”, до яких зараховуємо 

„семантичні і стилістично неоднорідні, несиметричні антоніми, в яких 

протиставлення формально симетричні, але засновані не так на первинних, як на 

вторинних значеннях слова” [281, с. 22], наприклад: Ignorance Is in the Eye of the 

Beholder (Winnipeg Free Press, 15/07/ 2012) – ПФ “Beauty is in the eyeof the 
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beholder”; Almost, but No Cigar as San Diego State Rallies Past Air Force (The 

Gazette (Colorado Springs, CO), 11/10/ 2013) – ПФ “Close, but no cigar”. 

Квазіантоніми лежать в основі квазіантонімічних трансформантів. 

Формально-семантичні опозиції нерідко використовуються адресантом при 

трансформації ПФ за допомогою квазісинонімів, прагнучи позбутися дублювання, 

розвиваючи в словах з близьким значенням смислові компоненти. 

У літературі квазісинонімами називаються слова, близькі, але не тотожні за 

значенням [203, с. 36]. Вони виражають одне і те ж поняття (або відтінки одного і 

того ж поняття), але називають два різних предмети; ”у таких словах збігається 

поняття, але різний предмет позначення; це синонімія за сигніфікатом” 

[203, с. 36], наприклад: Party Must Go on, Says Josh (The Morning Bulletin 

(Rockhampton, Australia),30/12/2010) – ПФ “The show must go on” (предмети 

позначення: “party” і “show”, поняття одне – „подія”). 

Commercialising Knowledge Is Key to the Prosperity of the Economy, Says 

Deputy First Minister Ieuan Wyn Jones (Western Mail (Cardiff, Wales), 26/02/2009) – 

ПФ “Knowledge is power” (предмети позначення: “key to the prosperity” і “power”, 

поняття одне – „багатство / заможність / добробут”) 

It Takes Two to Rock 'N' Roll like Buddy Holly (Tribune-Review/Pittsburgh 

Tribune-Review, 25/07/ 2013) – ПФ “It takes two to tango” (предмети позначення: 

“rock'n'roll” і “tango”, поняття одне – „танець”) 

Let Sleeping Sharks Lie (The Northern Star (Lismore, Australia), 29/11/ 2013) – 

ПФ “Let sleeping dogs lie” (предмети позначення: “dogs” і “sharks”, поняття 

одне – „тварини”) 

Let Them Eat Lobster (The Evening Standard (London, England), 23/10/2012) – 

ПФ “Let them eat cake” (предмети позначення: “lobster” і “cake”, поняття одне – 

„їжа”) тощо. Такі антимаркери називаємо квазісинонімічними. 

Невелику групу трансформантів складають пароніми. Пароніми – „це слова 

або фраземи, що мають часткову звукову подібність і семантичну розбіжність 

(повну або часткову)” [282, с. 448]. Наприклад: CAN YOU HEAR THE CELTIC 

DIN? No.No. but Parkhead Silence Is Goalden for Mogga's Heroes (Publication: Daily 
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Record (Glasgow, Scotland), 22/03/2010) – ПФ “Silence is golden”; To Bee or Not to 

Bee (The Register Guard (Eugene, OR), 3/09/ 2013) – ПФ “To be, or not to be”; The 

Winter of Our Discont-Cat (Winnipeg Free Press, 27/11/2012) – ПФ “the winter of our 

discontent”; When the Going Gets Tough, the TUF Gets Going (The Mirror (London, 

England), 12/10/ 2010) – ПФ “When the going gets tough, the tough gets going” та ін. 

Розглянуті нами трансформанти можна назвати паронімічними. 

Аналіз дискурсивного розподілу лексико-семантичних трансформантів дає 

підстави стверджувати, що в американських ГЗ превалювали синоніми (59) та 

антоніми (56); у британських – синоніми (74); в австралійських – антоніми (41) та 

омоніми (38); у новозеландських та канадських – антоніми (27 і 31 відповідно). 

Гіперо-гіпоніми, квазісиноніми, квазіантоніми та пароніми не переважали в 

жодному з аналізованих типів дискурсу (див. табл. Л.1 додаток Л). 

Вивчивши вживання лексико-семантичних трансформантів у ГЗ за 

культурологічними сферами, можна резюмувати, що в сфері фраземи 

переважають антоніми (82); у сфері Біблія – синоніми (49); у сфері міфологія – 

антоніми (29) і синоніми (29); у сфері література – синоніми (47); у сфері історія – 

синоніми (29) (див. табл. Л.2 додаток Л). Релевантним видається висновок про те, 

що серед всіх лексико-семантичних трансформантів у ГЗ превалювали синоніми у 

досліджуваних нами культурологічних сферах. 

 

4 . 2 . 2  С и н т а к с и ч н і  т р а н с ф о р м а н т и .  Наступну групу засобів зміни 

ПФ утворюють синтаксичні трансформанти, під якими розуміємо трансформації 

синтаксичних конструкцій вторинних денотатів алюзії. Беручи за основу 

дослідження Ю. Д. Апресяна, Ж. Дюбуа, Ф. Пріа, А. Трінона, виокремлюємо дві 

групи операцій, які здійснює адресант: 1) „субстанціальні операції: 

викреслювання одиниць в повідомленні і додавання нових до вже існуючих; а 

також одночасність цих операцій”; 2) „реляційні операції: перестановки слів у 

повідомленні” [10, с. 87]. 

У групі субстанціальних операцій виділяємо такі підгрупи: 

1) розширення наявної форми за рахунок: 
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а) приєднування членів речення, які, „відразу не вміщуються в одну 

смислову площину, але утворюють асоціативний ланцюг приєднання” [10, с. 76], 

або приєднування конструкцій, які набувають характеру приєднання лише, 

відриваючись від головного речення”, наприклад: Furyk: Close but No Cigar - 

Again  (Tulsa World (Tulsa, OK), 12/08/2013) – ПФ “Close but No Cigar”; Every Dog 

Has His Day - It Just Takes a Bit of Time (The Birmingham Post (England), 31/01/ 

2013) – ПФ “Every Dog Has His Day”; Let Sleeping Dogs Lie …in the Sun (Daily Mail 

(London), 1/06/2009) – ПФ “Let Sleeping Dogs Lie”. 

б) додаткових компонентів, які вводяться в структуру тексту-реципієнта, 

наприклад: Ignorance Is Bliss When It Comes to Watching TV in a Foreign Language 

(The Mail on Sunday (London, England), 5/05/ 2013) – ПФ “Ignorance is bliss”; 

'Honesty Is the Best Policy When It Comes to England Job' (The Evening Standard 

(London, England), 10/10/ 2013) – ПФ “Honesty is the best policy”; Hope Springs 

Eternal for UE (Manila Bulletin, 13/07/ 2012) – ПФ “Hope springs eternal”. 

2) відокремлення будь-якої частини висловлювання, що додає їй 

комунікативної самостійності, наприклад: If at First You Don't Succeed ... Blame 

Someone Else (The Morning Bulletin (Rockhampton, Australia), 9/05/2012) – ПФ “If at 

first you don’t succeed, try, try again”; WHERE THERE'S A WILL ... THERE'S A WAR  

(Daily Mail (London), 19/10/ 2009) – ПФ “Where there’s a will, there’s a way”; Where 

There's Smoke There's. No Alarm? (Fraser Coast Chronicle (Hervey Bay, Australia), 

22/10/2010) – ПФ “Where there’s smoke there’s fire”. 

3) одночасне еліпсування і додавання одиниць до вихідної форми: 

а) призводить до зміни вихідної структурної схеми, наприклад:  

Romo: Better Late Than Ever?(Winnipeg Free Press, 30/12/ 2012) – ПФ “Better 

late than never”; The Devil Is in the Big Ideas (St. Joseph News-Press, 16/12/ 201) – 

ПФ “The devil is in the details”; Rob Prises Frozen Fish out of the Lake (South Wales 

Echo (Cardiff, Wales), November 12, 2009) – ПФ “Fish out of water”. 

б) не змінюють вихідну структурну схему, наприклад: 'Honesty Is the Best 

Policy When It Comes to England Job' (The Evening Standard (London, England), 

10/10/2013) – ПФ “Honesty is the best policy”; The More, the Merrier at St. Patrick's 
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Day Parade (The Roanoke Times (Roanoke, VA), 17/03/2013) – ПФ “The more the 

merrier”; PRACTICE MAKES PERFECT ATHLETES (Liverpool Echo (Liverpool, 

England), 20/08/2009) – ПФ “Practice makes perfect”. 

4) з’єднання двох вихідних форм в одну за рахунок накладання їхніх частин 

одна на одну, наприклад:  Believe the Legend, Beware the Wolf in 'Red Riding Hood' 

(Manila Bulletin, 9/02/2011) – ПФ “wolf in sheep’s clothing” і “Red Riding Hood”; 

Disrupted Schedule like Water off Black Swans’ Back (Sunshine Coast Daily 

(Maroochydore, Australia), 16/07/ 2012) – ПФ “water off a duck’s back” і 

“Black Swan”. 

Другий вид операцій, які застосовує адресант, результатом яких є 

синтаксичні трансформанти, – це реляційні операції. У нашому дослідженні вони 

експліковані інверсіями, під якими розуміємо „перестановку, зміну звичного 

порядку слів, синтаксичних компонентів речення” [282, с. 180]. Ці зміни 

призводять до змістового й емфатичного виділення реми. Доречно зазначити, що 

інверсії характерні для мови газет, оскільки адресант за допомогою інверсії 

виділяє той елемент висловлювання, який в першу чергу повинен привернути 

увагу адресата, наприклад: Little Star Twinkles; Shaneene Levey Finds a Fresh and 

Modern Delight (Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), 7/07/ 2012) – ПФ 

“Twinkle, Twinkle, Little Star”; Get off Your Tuffet, Little Miss Muffet! (Daily Mail 

(London), 19/09/ 2013) – ПФ “Little Miss Muffet Sat on a tuffet”. 

Особливе місце серед синтаксичних антимаркерів посідають контамінації, 

тобто змішування, переплетення трансформантів, субстанціальних і реляційних, 

наприклад: 

Where There's Smoke There's. No Alarm? (Fraser Coast Chronicle (Hervey Bay, 

Australia), 22/10/2010) – ПФ “Where there’s smoke there’s fire” (усічення + 

приєднання нових компонентів);  

 I'm the Root of All Evil - a Working Mother (The Evening Standard (London, 

England), 4/02/ 2009) – ПФ “Money is the root of all evil” (усічення + інверсія); 
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Paceman Finishes with Flurry; Hey Diddle Diddle, Siddle's Starring in the 

Middle (Tweed Daily News (Tweed Heads, Australia), 6/01/ 2009) – ПФ“Hey, diddle, 

diddle,The cat and the fiddle” (приєднувальна конструкція + інверсія); 

Where There's a Will. There Must Not Be a Way to War (South Wales Echo 

(Cardiff, Wales), 13/07/2012) – ПФ “Where there’s a will, there’s a way” (від’єднання 

+ додавання нових компонентів); 

Does the 'New War and Peace' Live Up to the Hype? (The Mail on Sunday 

(London, England), 26/09/ 2010) – ПФ “War and Peace” і “Live Up to” (накладання 

двох прецедентних конструкцій одна на одну + додавання нових компонентів); 

Foodie Files: Where There's Smoke, There's Sausage -- and Salmon, and Jerky 

and More (Bangor Daily News (Bangor, ME), January 22, 2013) – ПФ “Where there’s 

smoke there’s fire” (викреслювання існуючих одиниць і додавання нових + 

усічення); 

The Nouveau Poor Earn Twice the National Average, Yet Struggle to Make Ends 

Meet (Daily Mail (London), 21/04/ 2011) – ПФ “nouveau riche” і “make ends meet” 

(з’єднання двох конструкцій + викреслювання існуючих одиниць і додавання 

нових). 

Табл. 4.4 містить дані кількісного розподілу синтаксичних трансформантів у 

часовому зрізі 2009–2013 рр. 

Таблиця 4.4 

Розподіл синтаксичних трансформантів за роками 

період 
 
синтаксичні 
трансформанти             

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

приєднання 34 26 22 12 27 121 
відокремлення 23 37 45 52 40 197 
відокремлення+приєднання 46 62 58 39 29 234 
накладання 27 21 18 4 25 95 
інверсії 36 25 19 60 32 172 
Всього  166 171 162 167 153 819 
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Аналіз кількісного розподілу свідчить, що з 2009 по 2011 рр. переважали 

синтаксичні трансформанти типу „відокремлення+приєднання” (46, 62 і 58 

відповідно); для 2012 року характерними є інверсії (60); в 2013 році – 

відокремлення (40). Такі синтаксичні трансформанти, як приєднання і накладання 

не переважали жодного року за досліджуваний період. 

Якщо проаналізувати дискурсивний розподіл синтаксичних трансформантів 

(див. табл. Л.3 додаток Л), то бачимо, що в американських, британських та 

австралійських ГЗ переважали синтаксичні трансформанти типу 

„відокремлення+приєднання” (64, 72 і 47 відповідно); у новозеландських та 

канадських – відокремлення (28 і 33 відповідно). 

Вивчивши вживання синтаксичних трансформантів у ГЗ за 

культурологічними сферами, резюмуємо, що у всіх культурологічних сферах, за 

винятком „історії” (у цій сфері не можливі синтаксичні трансформації, адже не 

було виокремлено ПФ-речень, тільки слова та стійкі словосполучення), 

превалювали синтаксичні трансформанти типу „відокремлення+приєднання”: 

фраземи (95), Біблія (54), міфологія (17), література (68) (див. табл. Л.4 

додаток Л). 

Отже, синтаксичні трансформації в АГЗ характеризуються різними 

підтипами синтаксичних переходів, найбільш типовими серед яких є контамінації, 

які увиразнюють зміст ГЗ і привертають увагу до найважливіших 

елементів повідомлення. 

 

4 . 2 . 3  С т и л і с т и ч н і  т р а н с ф о р м а н т и .  Стилістичні трансформанти – 

це різноманітні тропи і фігури, якими послуговується адресант при трансформації 

ПФ. У структурі алюзії виокремлюємо такі типи трансформантів: 

1) контактовстановлювальні; 2) структурно-графічні; 3) полістилістичні; 4) тропеїчні. 

Серед контактовстановлюючих трансформантів виділяємо три групи: 

1) риторичне питання, яке є експресивним ствердженням чи запереченням, 

завдяки якому адресант „звертається до аудиторії не для того, щоб отримати 

інформацію, а для того, щоб передати адресату певну систему ідей і це 
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налаштовує читача не на отримання готової інформації, а на пошук істини” 

[22, с. 57–58], наприклад: A Picture Is Worth a Thousand Words?(The Birmingham 

Post (England), March 3, 2011) – ПФ “A picture is worth a thousand words”; Silence Is 

Golden? Depends on Who's Talking (Daily Mail (London), 12/12/2009) – ПФ “Silence 

is golden”; Seeing Is Believing -- or Is It?(International Herald Tribune, 23/11/ 2012) – 

ПФ “Seeing is believing”; No News Is Good News for Fidelity National Information 

(The Florida Times Union, 14/12/2009) – ПФ “No news is good news”. 

2) риторичний вигук у тексті позначається графічно (знаком оклику) і 

структурно, наприклад: WASTE NOT WANT NOT! Allotment Hope for City Land 

(Liverpool Echo (Liverpool, England), 19/10/ 2009) – ПФ “Waste not, want not”; OUT 

OF SIGHT! Joseph's L-Test Joy after Battle to Save Eyesight (Wales On Sunday 

(Cardiff, Wales), 27/10/ 2013) – ПФ “Out of sight, out of mind”; Elementary, My Dear 

Ritchie! but Splendidly Droll (The Evening Standard (London, England), 15/12/ 2009) – 

ПФ “Elementary, my dear Watson”.  

3) замовчування – вказівка на незавершеність частини думки; у тексті 

позначається графічно трьома крапками, наприклад: Nice Guys Do ...  (Tweed Daily 

News (Tweed Heads, Australia), 3/03/2009) – ПФ “Nice guys finish last”; Waste Not … 

(Sunday Mail (Glasgow, Scotland), 30/09/2012) –ПФ “Waste not, want not”; Where 

There's Soap, There's ….. (The People (London, England), 1/04/2012) – ПФ “Where 

there’s a will, there’s a way”; Two Aids Are Better … (Tulsa World (Tulsa, OK), 

4/09/2013) – ПФ “Two heads are better than one”. 

Другу групу утворюють структурно-графічні трансформанти, до яких 

відносимо парцеляцію. Вони звертають увагу адресатів на один з компонентів 

висловлювання, який у загальному потоці мови міг би залишитися непоміченим. 

Парцеляцією називається розчленування синтаксичної конструкції речення на дві 

частини: базову – структурно панівну, і парцелят – структурно залежну [4, с. 12]. 

Парцеляцію часто ототожнюють з приєднанням, однак підтримуємо точку зору 

А. Ф. Пріяткіної [162, с. 155], яка розмежовує ці поняття. Вважаємо, що 

парцеляція є таким способом організації тексту за принципом приєднання, яка 



143 
 

дозволяє адресантові поставити крапку перед приєднанням, тобто інтонаційно 

відокремлена частина (парцелят) виходить за межі висловлювання. 

Використання адресантом парцельованих конструкцій у ролі 

трансформантів можна спостерігати в прикладах:  Water, Water. But Not a Drop to 

Drink; Taps Turned off for 100,000 as Rain Continues to Sweep the Country (Daily 

Mail (London), 14/01/2010) – ПФ “Water, water everywhere”; BIG BROTHER IS 

WATCHING ...YOUR DOG (The Queensland Times (Ipswich, Australia), 14/03/ 201) – 

ПФ “Big Brother is watching you”; Many Hands Make Life. Work; RECORD PETS 

(Daily Record (Glasgow, Scotland), 26/05/ 2011) – ПФ “Many hands make light work”. 

Полістилістичними транформантами називаємо структурні компоненти 

алюзії, трансформанти яких іронічно переосмислюють нейтральну, 

загальновживану лексику. 

В АГЗ адресант іронічно забарвлює нейтральну лексику, як правило, 

підкреслює це лапками, наприклад:  

The Boy Who Saved Me from “Myself” (The Mail on Sunday (London, 

England),15/07/ 2012) – ПФ “The Boy Who Cried ‘Wolf’”;The Three “Wise” 

Shoppers (The Evening Standard (London, England), 28/11/ 2012) – ПФ “The Three 

Wise Men”;“Sword” of Justice Hangs by a Hair (The Northern Star (Lismore, 

Australia), 20/03/2010) – ПФ “Sword of Damocles”;“BRAID” NEW WORLD; 

Walker's SKY BABY Y BLUES Maturing Quite Nicely. (The Mirror (London, England), 

26/10/ 2009) – ПФ “Brave New World”. 

Тропеїчними трансформантами вважаємо такі елементи, які змінюють ПФ 

за рахунок внесення в його зміст компонентів зі зміщеним значенням, тобто це 

такі стилістичні фігури, як парономазія, каламбур і мовна гра [150]. Як 

зазначалося у другому розділі, наша увага зосереджена на мовній грі як 

експресивному стилістичному трансформантові. 

Мовна гра у роботі реалізується через такі типи перенесення ознак: 

ПРЕДМЕТ – ПРЕДМЕТ, ЛЮДИНА – ЛЮДИНА, ТВАРИНА – ЛЮДИНА, 

ЧАСТИНА ТІЛА – ЛЮДИНА, ПРЕДМЕТ – ВЕРСТВА НАСЕЛЕННЯ, ТВАРИНА 
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– ПРЕДМЕТ, ЕМОЦІЙНИЙ СТАН – ПОДІЯ, МІФІЧНА ІСТОТА –ТВАРИНА, 

ЕМОЦІЇ – ПОГОДНІ УМОВИ, ПОДІЯ – ПОДІЯ. 

Розглянемо приклади до кожної моделі: 

1) тип перенесення ПРЕДМЕТ – ПРЕДМЕТ: 

A Good Book Is Mightier Than a Million Tweets (Liverpool Echo (Liverpool, 

England), 23/10/2013) – ПФ “The pen is mightier than the sword” 

2) тип перенесення ЛЮДИНА – ЛЮДИНА: 

Candidates, Lend Me Your Ears (The Mail on Sunday (London, England), 27/04/ 

2012) – ПФ “Friends, Romans, countrymen, lend me your ears” 

Love Your Fellow as Yourself (Midstream, 5/01/2009) – ПФ “Love thy neighbor 

as thyself” 

3) тип перенесення ТВАРИНА – ЛЮДИНА: 

Every Man Has His Day. This Is Mine; FORGOTTEN BLITZ HERO LIONEL, 

99, GETS HIS WAR MEDAL AT LAST (Coventry Evening Telegraph (England), 15/02/ 

2013) – ПФ “Every dog has his day” 

4) тип перенесення ЧАСТИНА ТІЛА – ЛЮДИНА: 

Two Leaders Are Better Than One; Having Barry Help Me Lift the Trophy Was 

Right Thing to Do, Insists Weir (Daily Mail (London), 25/05/ 2009) – ПФ “Two heads 

are better than one” 

5) тип перенесення ПРЕДМЕТ– ВЕРСТВА НАСЕЛЕННЯ: 

A Gilded Political Elite, Hypocrisy and the Death of Social Mobility (Daily Mail 

(London), 7/04/2011) – ПФ “gilded cage” 

6) тип перенесення ТВАРИНА – ПРЕДМЕТ: 

A GUN! A GUN! MY KINGDOM FOR A GUN (Daily Mail (London), 30/10/ 

2009) – ПФ “kingdom for a horse” 

7) тип перенесення ЕМОЦІЙНИЙ СТАН – ПОДІЯ: 

IS MONEY THE ROOT OF ALL RANGERS UPHEAVAL?  (Daily Record 

(Glasgow, Scotland), 21/09/ 2009) – ПФ “Money is the root of all evil”  

8) тип перенесення МІФІЧНА ІСТОТА –ТВАРИНА: 
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Earl Spencer, Two Judges and the Seven Little Pigs ( Daily Mail (London), 

26/07/2010) – ПФ “Snow White and the Seven Dwarfs” 

9) тип перенесення ЕМОЦІЇ – ПОГОДНІ УМОВИ: 

Now Is the Winter of Our Snowless, 50-Degree Contentment (Daily Herald 

(Arlington Heights, IL), 10/01/ 2012) –ПФ “the winter of our discontent” 

10) тип перенесення ПОДІЯ – ПОДІЯ: 

The Sale Must Go on for Theatre Lovers; Historic Seats Sold off Ahead of Pounds 

4m Revamp (The Journal (Newcastle, England), 7/03/2011) – ПФ “The show must 

go on”.  

 

Таблиця 4.5 

Розподіл стилістичних трансформантів у ГЗ за роками 

період 
стилістичні 
трансформанти 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього  

риторичне питання 25 23 23 19 12 102 
риторичний вигук 12 4 19 24 10 69 
апосіопезис (замовчування) 4 21 18 17 14 74 
парцеляція 25 29 12 18 10 94 
іронія 19 3 21 15 7 65 
мовна гра 27 19 18 24 4 92 
Всього  112 99 111 117 57 496 

 

Як видно з табл. 4.5, розподіл стилістичних трансформантів за роками дає 

підстави стверджувати, що 2012 рік був найбільш продуктивним у вживанні 

стилістичних трансформантів у ГЗ (117). Якщо розглянути переважання 

стилістичних трансформантів в кожному році зокрема, то побачимо, що у 2009 

році превалювали ГЗ із залученням мовної гри; у 2010 – парцеляція (29); у 2011 – 

іронія; у 2012 – риторичний вигук (24) та мовна гра (24); у 2013 – 

замовчування (14).  

Дослідивши дискурсивний розподіл стилістичних трансформантів 

(див. табл. Л.5 додаток Л), фіксуємо, що в американських ГЗ вжито найбільшу 

кількість стилістичних трансформантів (196). Проаналізувавши кожен дискурс 
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зокрема, прослідковуємо такі особливості: для американських ГЗ характерною є 

парцеляція (42); для британських – риторичне питання (41); для австралійських – 

мовна гра (27); у новозеландських – загалом було зафіксовано 20 стилістичних 

трансформантів, серед яких переважали риторичні питання (6) і парцельовані 

конструкції (6); у канадських – замовчування (14). 

Вивчивши вживання стилістичних трансформантів у ГЗ за 

культурологічними сферами, резюмуємо, що найбільшу кількість стилістичних 

трансформантів фіксуємо серед ГЗ з фразеологічним алюзіями (284). 

Проаналізувавши кожну сферу зокрема, бачимо, що серед фразем переважали 

риторичні питання (63); в сферах „література” і „Біблія” – мовна гра (37 і 14); 

в сфері „міфологія” загалом було виокремлено 11 стилістичних трансформантів, 

серед яких переважав риторичний вигук (7); в сфері „історія” не було 

виокремлено стилістичних трансформантів жодного типу (див. табл. Л.6 дод. Л). 

Отже, стилістичні трансформанти у структурі АГЗ не тільки трансформують 

ПФ, а й експресивно переосмислюють нейтральну, загальновживану лексику. За 

досліджуваний нами період найчастіше автори ГЗ вдаються до риторичного 

питання як стилістичного засобу увиразнення ГЗ. 

 

4 . 2 . 4  М орф о ло г іч н і  т р ан сф о рм ан т и .  Морфологічні 

трансформанти – це такі структурні компоненти ПФ, які призводять до 

граматичних змін у структурі АГЗ. Серед досліджуваних нами ГЗ було 

виокремлено два випадки використання морфологічних трансформантів 

адресантами: 

1) замінюються слова / форми слів, але в межах однієї частини мови, 

наприклад: The Show Must Flow On (Birmingham Evening Mail (England), 5/10/ 

2013) – ПФ “The show must go on”; Love Your Mother (Earth) (Parks & Recreation, 

Vol. 45, No. 3/03/ 2010) – ПФ “Love your enemies”; Let There Be Love (Daily Mail 

(London), 7/02/2009) – ПФ “Let there be light”; For Fish, Seeing Is Relieving 

(Winnipeg Free Press, 20/08/2012) – ПФ “Seeing is believing”. 
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2) замінюються слова, які належать до різних частин мови, наприклад:         

'Time Is Ripe' Says Clinton as She Urges Peace on Mideast Enemiesт (The Evening 

Standard (London, England), 14/09/ 2010) – ПФ “Time is money” (ripe – прикметник, 

money – іменник); No Man Is above US Law (The Mail on Sunday (London, England), 

22/03/ 2009) – ПФ “No man is an island” (above law – прийменник + іменник, island 

– іменник); NOREEN: That Silence Is the Sound of Doug Bruce in Jail The Gazette 

(Colorado Springs, CO), 3/04/ 2012) – ПФ “Silence is golden” ( sound – іменник, 

golden – прикметник). 

 

Таблиця 4.6 

Розподіл морфологічних трансформантів у ГЗ за роками 

період 
морфологічні 
трансформанти 

2009 2010 2011 2012 2013 всього 

Заміна форми слова 74 83 38 69 48 312 
Заміна слів з різних частин мови 93 96 105 75 88 457 
всього 167 179 143 144 136 769 
 

Табл. 4.6 свідчить, що розподіл морфологічних трансформантів у ГЗ за 

роками вказує на те, що в 2010 році було зафіксовано найбільшу кількість 

морфологічних трансформантів загалом (179) і протягом досліджуваного періоду 

превалювала заміна слів з різних частин мови. 

Дослідження дискурсивного розподілу морфологічних трансформантів 

показує, що у всіх досліджуваних дискурсах превалює заміна слів з різних частин 

мови (див. табл. Л.7 додаток Л). 

Вивчивши вживання морфологічних трансформантів у ГЗ за культуро-

логічними сферами, резюмуємо, що у всіх сферах, за винятком „міфології”, 

превалювала заміна слів з різних частин мови (див. табл. Л.8 додаток Л). 

Аналіз фактичного матеріалу показує, що розглянуті нами групи 

трансформантів використовуються авторами АГЗ не окремо, а разом. Найчастіше 

трансформація ПФ здійснюється за схемою: синтаксичний трансформант 
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(одночасне еліпсування і додавання одиниць до вихідної форми) + лексико-

семантичний або тропеїчний трансформант. 

Вище згадані групи трансформантів дозволили нам скласти структурно-

семантичну класифікацію алюзій, за основу якої визнаємо присутність в структурі 

алюзії певного (певних) трансформанта (-ів), що породжують релевантність в 

змісті ГЗ і ПФ. Отже, виокремлюємо два види алюзій: 1) алюзії, структурні схеми 

яких не змінилися в порівнянні з першоджерелом; 2) алюзії, структурні схеми 

яких зазнали трансформації. Кожний вид поділено на підвиди, відповідно до видів 

трансформантів, що входять в ту чи іншу групу. 

Перший вид алюзій розділяємо на такі підвиди: 1) лексико-семантичні; 

2) стилістичні; 3) морфологічні. 

Алюзії, структурні схеми яких змінилися в порівнянні зі структурними 

схемами ПФ, у нашому матеріалі виражені такими підкласами: 1) лексико-

семантичні алюзії; 2) стилістичні алюзії; 3) морфологічно-синтаксичні алюзії.  

Кількісні дані вживання різних типів алюзій в ГЗ без зміни структурної 

схеми подано в табл. 4.7. 

 

Таблиця 4.7 

Типологія алюзивних одиниць з незміненою структурною схемою 

в досліджуваних сферах ПФ 

сфера  
ПФ  

вид алюзії 

фраземіка Біблія міфологія література історія всього 

лексико-
семантична 

464 274 381 246 185 1550 

стилістична 485 179 208 246 110 1228 
морфологічна 528 352 142 263 171 1456 
всього 1477 805 731 755 466 4234 

 
Бачимо, що найбільш продуктивною сферою, з якої утворюються АГЗ з 

незміненою структурною схемою є фраземи, яка налічує 1477 алюзій, де 

домінують морфологічно трансформовані алюзії (528).  
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Але загалом в досліджуваному нами матеріалі превалювали лексико-

семантичні алюзії (1550), що свідчить про те, що в АГЗ з незміненою 

структурною схемою автори газетних публікацій вдавались частіше до 

трансформацій, які пов’язані зі зміною значення. 

Кількісні дані вживання різних типів алюзії в ГЗ зі зміненою структурною 

схемою подано в табл.4.8. 

 

Таблиця 4.8 

Типологія алюзивних одиниць зі зміненою структурною схемою 

в досліджуваних сферах ПФ 

сфера 
ПФ  

вид алюзії 

фраземіка Біблія міфологія література історія всього 

лексико-
семантична 

437 168 105 259 96 1065 

стилістична 259 206 74 174 79 792 
морфологічно- 
синтаксична 

438 183 102 202 98 1023 

всього  1134 557 281 635 273 2880 
 

Аналізуючи дані табл. 4.8, бачимо, що в АГЗ зі зміненою структурною 

схемою кількість лексико-семантичних і морфологічно-синтаксичних 

трансформантів майже однакова – 1065 – 1023 одиниці. Але найбільш 

продуктивною сферою, з якої утворюються АГЗ зі зміненою структурною 

схемою, залишаються фраземи, які налічують 1134 ГЗ. 

Можемо стверджувати, що згадане вище розмаїття трансформантів та АГЗ, 

створених на їхній основі, свідчить про змістовне багатство даного засобу 

увиразнення газетно-публіцистичного стилю, який адресат сприймає на 

структурно-семантичному рівні мисленнєвої діяльності, що власне допомагає 

йому впізнати і зрозуміти відповідну алюзивну одиницю в межах ГЗ.  
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4.3 Комунікативні стратегії адресанта в алюзивних газетних заголовках 

 

Розглянемо особливості мовної поведінки адресантів при використанні ПФ 

у ГЗ, виокремивши основні типи комунікативних стратегій і охарактеризуємо 

способи їхньої реалізації у ГЗ за 2009 – 2013 рр.  

Аналіз фактичного досліджуваного матеріалу показав, що адресанти в 

газетно-публіцистичному дискурсі реалізують такі стратегії мовної поведінки: 

стратегія маркування ПФ, стратегія атракції (привернення уваги) і стратегія 

маніпуляції (сугестивна). 

Згідно зі стратегією маркування ПФ нами виокремлено два типи маркерів 

прецедентності в ГЗ: 1) графічні; 2) текстові. 

Кожен з маркерів має власні функції: графічний вказує на те, що мовна 

одиниця запозичена з іншого джерела; текстовий є засобом паспортизації (повної 

або часткової) ПФ, а також попереджає про можливі комунікативні 

непорозуміння, пов’язані з наявністю лакун в фонових знаннях адресата.  

Серед проаналізованих нами ГЗ активно використовується текстові маркери 

ПФ, серед яких можна виокремити:  

1. Пряма чи непряма вказівка на авторство (літературний твір / біблійна 

цитата тощо). Наприклад, у ГЗ  Or It's Elementary My Dear Watson, after a 125-Year 

Wait. HOLMES MAKES WELSH DEBUT (Western Mail (Cardiff, Wales), 30/08/ 2013) 

згадується цитата It's Elementary My Dear Watson і ім’я Шерлока Холмса, 

головного героя детективних історій англійського письменника Артура Конан 

Дойля. Або в ГЗ TO BE OR NOT TO BE, CHUCK; Corrie Boss: Soap Writers Better 

Than William Shakespeare (The Mirror (London, England), 24/07/ 2013) згадується 

цитата TO BE OR NOT TO BE Гамлета, героя  трагедії Вільяма Шекспіра. ГЗ   The 

Only Proverbial Wisdom Is A[euro][approximately]do Unto Others as You Would Have 

Them Do Unto You' (Gympie Times, The Qld., 17/03/ 2012) апелює до відомої 

біблійної цитати “Do unto others as you would have them do unto you”. 

Згадування в ГЗ назви твору експліцитно або імпліцитно розкриває ім’я 

автора. Наприклад, ГЗ No Laughing Matter. Neil Hannon Is Back with the Divine 
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Comedy (The Mail on Sunday (London, England), 27/07/ 2010) актуалізує назву твору 

“The Divine Comedy”, що наштовхує читача на автора Данте Аліг’єрі, апелюючи 

до його фонових знань (вертикального контексту). 

2. Вказівка на ім’я героя, з яким пов’язаний ПФ. Наприклад, у ГЗ From a 

Fool to the King; THE DAILY PREVIEW KING LEAR (Coventry Evening Telegraph 

(England), 26/11/ 2012) згадується ім’я відомого короля Ліра, однойменної п’єси 

Вільяма Шекспіра. ГЗ Apple Hill Presents 'Pinocchio' with Comedic Twist (Tribune-

Review/Pittsburgh Tribune-Review, 30/07/ 2009) активує в пам’яті адресата 

Піноккіо, головного героя книги італійського письменника Карло Коллоді 

„Пригоди Піноккіо”. ГЗ Ali Baba Time out Deli Is Closing after 40 Years (News 

Sentinel, 1/03/ 2013) згадує головного героя арабської казки „Алі-Баба і сорок 

розбійників” тощо. 

3. Підсилення цитати ПФ коментарем. Наприклад, ГЗ The Prodigal Son; 

Tudor Taps the Heritage of Vintage Models for Its Return to U.S. Market (International 

New York Times, 30/11/ 2013) актуалізує назву євангельської притчі про блудного 

сина, який, живучи розпусно, розтратив на чужині все, що мав. Убогий, голодний 

і хворий повернувся додому. Батько з радістю зустрів сина, одягнув у дороге 

вбрання і наказав заколоти відгодоване теля. У ГЗ блудним сином називають 

повернення відомої швейцарської марки годинників Rolex на американський 

ринок. У ГЗ Manna from Heaven; Humanitarian Gesture: RAF Food Drops Kept the 

Dutch Population Fed in 1945 (Daily Mail (London), 29/01/ 2009) згадується ФО 

біблійного походження „манна з небес”, що означає „те, що дається легко, без 

зусиль”. У ГЗ „манною з небес” називають харчову допомогу голландцям в 1945 

році. ГЗ Let There Be Light:the Great Outdoors Turns out to Be Great for Blunting the 

Chances of Nearsightedness in Children (Pittsburgh Post-Gazette (Pittsburgh, PA), 

10/07/2013) активує в пам’яті адресатів біблійний вислів „Нехай настане світло”. 

У ГЗ йдеться про те, що дітям краще більше гуляти на свіжому повітрі, щоб 

зменшити шанси погіршення зору. 

В досліджуваних нами ГЗ також використовуються графічні маркери 

прецедентності, а саме:  
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1. Лапки:  

“An Eye for an Eye” (Winnipeg Free Press, 23/05/ 2013);“Salt of the Earth” 

Banker Is Jailed for Stealing from Her Elderly Client (Western Mail (Cardiff, Wales), 

4/08/2012);“Love Thy Neighbor as Thyself” (THE JOURNAL RECORD, 14/04/ 

2011);“Where There's a Will There's a Way” (Liverpool Echo (Liverpool, England), 

4/09/ 2010) та ін.  

2. Три крапки:  

The Healing Power of ... Gold, Frankincense and Myrrh (Daily Mail (London), 

28/12/2009);Big Brother Is Watching You Frankie ... Daily Record (Glasgow, 

Scotland), 10/01/ 2013); If Music Be the Food of Love …(The Washington Times 

(Washington, DC), 16/03/ 2009); Neither a Borrower or a Lender Be ... I Wish I Had 

Taken Heed (Cape Times (South Africa), 20/07/ 2009) та ін. 

Проаналізувавши АГЗ, бачимо, що характерним є використання і графічних, 

і текстових маркерів одночасно: “Clumsy Don Juan” Convicted a Second Time 

(Winnipeg Free Press, 4/07/ 2013), де згадується Дон Жуан, легендарний іспанець; 

персонаж багатьох художніх творів. Hip-Hop “Othello” Resonates Behind Bars 

(Telegraph - Herald (Dubuque), 15/09/ 2013), де згадується Отелло, ім’я головного 

героя п’єси Вільяма Шекспіра „Отелло, венеціанський мавр”.“More Suitable for 

Sodom and Gomorrah”(Western Mail (Cardiff, Wales), 1/10/ 2011), де згадуються 

назви  двох стародавніх біблійних міст, які, згідно з Біблією, були знищені Богом 

за гріхи мешканців. В усіх цих заголовках бачимо присутні також і графічні 

маркери (лапки). 

Аналіз маркерів прецедентності, які використовувалися в АГЗ з 2009 по 

2013 рр., показує, що адресант активно використовує різноманітні засоби не 

тільки для позначення інтертекстового елементу, але і його коментування. Така 

кодифікованість ПФ звужує сферу варіативності їхніх інтерпретацій, але водночас 

орієнтується на комунікативний успіх, оскільки, навіть в тому випадку, якщо ПФ 

є невідомим, адресат отримає необхідну інформацію (за допомогою коментаря). 

Така комунікативна стратегія максимально спрямована на успішність, 

ефективність мовної взаємодії, на комунікативну співпрацю. Велика кількість 
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різних коментарів, якими супроводжуються алюзії, пов’язана з тим, що „адресант 

перебуває в стані комунікативної рефлексії, він намагається зрозуміти те, про що 

він говорить, з точки зору адресата. Адресант повинен розуміти, що адресат 

сприймає тільки ту частину інформації, яка узгоджена з його комунікативною 

компетенцією” [274, с. 612], тому активне використання маркерів прецедентності 

визначається прагненням адресанта впливати на комунікативну 

компетенцію адресата.  

Актуалізовані ПФ, в яких присутні лапки, можуть також містити інші 

маркери, наприклад, три крапки, у випадках, особливо коли алюзія рідко 

зустрічається (“It Takes Two to Tango…”  (The Birmingham Post (England), 12/05/ 

2011),“Let Sleeping Dogs Lie…” (Daily Mail (London), 28/09/ 2011),“If at First You 

Don't Succeed ...” (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 30/08/ 2012) або є доповнена 

адресантом “It Takes a Thief… Hero Proves” (The Record (Bergen County, NJ), 

21/06/ 2012), “Honesty Is the Best Policy”… When It Comes to England Job (The 

Evening Standard (London, England), 10/10/ 2013). 

Можемо простежити, що три крапки є показником не тільки 

прецедентності, а й редукованості алюзії або авторської оцінки і позитивної, і 

негативної, яка маркує трансформований ПФ: “Actions Speak Louder Than… 

Numbers” (Pasadena Star-News, 19/12/ 2013) – ПФ “Actions Speak Louder Than 

Words”;“THE BUCK STOPS …WITH ME” (Evening Gazette (Middlesbrough, 

England,18/03/2013) – ПФ “THE BUCK STOPS HERE”; “The Devil Is in the …Big 

Ideas” (St. Joseph News-Press, 16/02/2013) – ПФ “The Devil Is in the Details”. 

Крім розглянутих вище функцій, графічні маркери набувають нових 

„факультативних” за класифікацією Б. С. Шварцкопфа функцій. По-перше, „лапки 

актуалізують переносне значення мовного засобу” [230, с. 376]. Це відбувається у 

тих випадках, коли прецедентний текст стає стійким мовним штампом (кліше). 

Наприклад, в ГЗ Paper Cuts or “Sword of Damocles”? (The Register Guard (Eugene, 

OR), 26/02/2012) акцентується відомий вислів з грецької міфології „Домоклів 

меч”, який означає постійну небезпеку. Також в ГЗ CUB Warns Kane County 

ComEd Plan Is “Trojan Horse” (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 26/04/2011) 



154 
 

згадується вислів „Троянський кінь”, який означає хитрі дії, підступні засоби 

боротьби. ГЗ “Pygmalion” Problem at Workplace (Daily Herald (Arlington Heights, 

IL), 25/06/2012) згадує постать грецької міфології Пігмаліона (у грецькій 

міфології – скульптор, цар Кіпру. Він цурався кохання і жіночого товариства. 

Зробив із слонової кістки статую прекрасної жінки й закохався в неї. 

Метафорично Пігмаліон – це людина, закохана у свій витвір). У ГЗ Author's Race 

Comments Opens a “Pandora's Box” (Cape Times, 30/11/2010) актуалізує крилату 

фразу „відчинити скриньку Пандори”, яка означає: зробити дію з незворотними 

наслідками, і яку не можна скасувати. ГЗ Fall in Love with “Narcissus”: There's 

Nothing Complex about These Fragrant and Easy-to-Grow Beauties (Daily Mail 

(London), 19/11/ 2011) розкриває образ-персонаж з давньогрецької міфології 

Нарциса, який закохався у власне відображення. 

По-друге, „лапки служать для вираження іронії, негативної оцінки 

поняття/реалії, умовності, неточності номінації” [230, с. 377]: Icon Exhibition 

Gazes into the Divine “Mystery” (Sarasota Herald Tribune, 24/11/ 2013); Protesters 

Gird for “Judgment Day”(The Washington Times (Washington, DC), 

19/06/2009);“Abandon Hope, All Scots Who Enter” (Daily Mail (London), 

19/03/2009); Irish Ancestry? “Elementary, My Dear Downey” (Daily Mail (London), 

23/12/2011) тощо. 

Три крапки підкреслюють введення лексичної трансформації в ПФ або 

створення ефекту несподіванки, наприклад: Water, Water…but Not a Drop to Drink 

(Daily Mail (London), 14/01/ 2010);BIG BROTHER IS WATCHING ...YOUR DOG 

(The Queensland Times (Ipswich, Australia), 14/03/ 2013);Neither a Borrower or a 

Lender Be ... I Wish I Had Taken Heed (Cape Times, 20/07/ 2009). 

Використовуються також інші пунктуаційні знаки, які виконують функцію 

актуалізації ПФ. Найбільш активно використовується знак питання. Він вводиться 

в ГЗ, які мають питальну мету висловлювання в первинному тексті: To Be or Not 

to Be, Watson? (Daily Mail (London), September 20, 2013); For Whom the Bell Tolls? 

(Daily Mail (London), 21/11/ 2012); 'Pygmalion,' with Its Original Ending? (The 

Record), 11/04/ 2013). 
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Часто знак питання вводиться в трансформовані ПФ і також виступає 

маркером трансформування, наприклад: Nothing Ventured, Nothing A?[broken Bar] 

(St. Joseph News-Press, 24/07/ 2012) – ПФ “Nothing ventured, nothing gained”; If You 

Can't Stand the Heat. What Makes a Great Chef? (Western Mail (Cardiff, Wales), 

15/09/ 2012) – ПФ “If you can’t stand the heat, get out of the kitchen” тощо. 

Низка графічних маркерів поповнюється за рахунок знака оклику, який, як і 

знак питання, одночасно вказує і на цитатність заголовка, і на його підвищену 

експресивність. Наприклад: The Show Must Go on! but Who Hexed Factor? (Daily 

Mail (London), 14/11/ 2011), Rome Wasn't Built in a Day!So Lay off the Boss (The 

Evening Standard (London, England), 9/11/2012), Sometimes the Pen Is Mightier Than 

the Sword! (South Wales Echo (Cardiff, Wales), 22/08/ 2013). 

Трапляються ГЗ, де наявні назви літературних творів, які маркуються 

графічно лапками:“Arabian Nights” Opens at Pellissippi Nov. I (News Sentinel, 

27/10/ 2012) – де фігурує назва збірки оповідань та розповідей беруть свій початок 

від народів стародавньої Аравії і Ємену, стародавньої Індії, Персії, стародавнього 

Єгипту, Месопотамії, Сирії, із середньовічних арабських народних історій; En 

Garde! Swordplay Delights in Lifeline's “The Three Musketeers” (Daily Herald 

(Arlington Heights, IL), 14/06/ 2013) – де згадується відомий роман Олександра 

Дюма „Три мушкетери”;  Does the “New War and Peace” Live Up to the Hype? (The 

Mail on Sunday (London, England), 26/09/ 2010) – де згадується відомий роман 

Л. Толстого „Війна і мир”, UK Businesses Face a “Catch-22”(Western Mail (Cardiff, 

Wales) – де згадується перший і найвідоміший роман Джозефа Хеллера „Пастка 

на дурнів”, 19/04/ 2013),“Great Expectations” for Green Mansion (The Journal 

(Newcastle, England), 28/12 2012) – де згадується назва роману Чарльза Діккенса 

„Великі сподівання” тощо. 

Виявлено, що вказівка на автора тексту-джерела є непопулярною формою 

маркування ПФ в ГЗ: Everything I Know I Learned from “Aesop's Fables” (The 

Register Guard (Eugene, OR), 7/05/ 2009); Modern Remake of Bronte's Classic Does 

Influential Novel a Great Deal of Justice JANE EYRE PG (Sunday Mail (Glasgow, 

Scotland), 11/09/2011) тощо. 
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Приклади, в яких актуалізується ім’я автора і назва першоджерела, є 

поодинокими, що вказує на неактуальність цього способу маркування ПФ в АГЗ. 

Таких прикладів у всій вибірці тільки 191 ГЗ.  

Таким чином, узагальнюючи наші спостереження щодо способів введення і 

маркування ПФ в англійськомовних ГЗ, можемо зробити висновок, що 

використовується велика кількість графічних маркерів, які через стратегію 

маркування набувають нових функцій. Кількість текстових маркерів і їх 

різноманітність збільшується, що говорить про зміни в комунікативній стратегії 

мовця, про вагомість адресата в культурній комунікації на основі ПФ. 

Щодо графічних маркерів, то варто зауважити, що активно 

використовується знак питання (2045 ГЗ), що займає перше місце за частотою 

вживання серед графічних маркерів в ГЗ: Pulitzer Prize? 2011: Who Are the Winners 

in the Arts?  (The Christian Science Monitor, 18/04/ 2011); To Be or Not to Be, 

Watson? (Daily Mail (London), 20/09/ 2013); Is Europe Facing a New Iron Curtain? 

Brown's Warning over Protectionism (Daily Mail (London), 2/03/ 2009). 

Наступними за частотою вживання маркерами в досліджуваних нами ГЗ є 

знак оклику (1082 ГЗ) і три крапки (10743 ГЗ), які виступають також сигналами 

прецедентності. Як відомо, три крапки використовуються як показник неповноти 

алюзії, як оператор створення ефекту обманутого очікування та / або як натяк на 

наявність авторської оцінки, наприклад: BEAUTY AND THE BEAST... Van Gaal's 

Artists Have the Flair, but Jose Is Set to Paint the Town Red (Daily Mail (London), 

22/05/2010); Let There Be Light ... in Enamel; under the Hammer (Liverpool Echo 

(Liverpool, England), 19/11/ 2011); SALT OF THE EARTH... SOil and Mudd in Double 

Bill RockMusic (Coventry Evening Telegraph (England), 14/102011) тощо. 

Підвищена експресивність та поліфункціональність знака оклику зумовлює 

той факт, що він також, як і три крапки, часто використовується в АГЗ: Now It's 

William the Conqueror! (Daily Mail (London), 24/11/2010); Barking Mad! (Daily Mail 

(London), 1/09/ 2010); Love Conquers All! The Mirror (London, England), 

12/12/2011);Lay off Big Brother! It Has Taught Us to Live and Let Live (Daily Mail 

(London), 11/06/ 2010) тощо. 
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Активно використовуються лапки (1157 ГЗ) як графічний маркер 

актуалізації ПФ в АГЗ. Лапками, як правило, маркується та частина 

висловлювання, яка має інтертекстуальий характер, вкрай рідко весь ГЗ береться 

в лапки: “Iron Curtain”: How It Crushed Churchill Coined the Phrase (Pittsburgh 

Post-Gazette (Pittsburgh, PA), 9/12/ 2012); Converts Do Not Represent a Devious 

“Fifth Column” out to undermineWestern Life (Western Mail (Cardiff, Wales), 

5/01/2011); “Trench Warfare” Reclaims Streets (Tribune-Review/Pittsburgh Tribune-

Review, 11/08/2009); A Chess Champion “Crusades” to Make the Game 'Cool' (The 

Christian Science Monitor, 24/02/ 2009) тощо. 

Нечисленність прикладів текстового коментаря ПФ у ГЗ свідчить про 

непопулярність такого способу введення чужого слова в текст. На нашу думку, це 

зумовлено нечіткою межею між „своїм-чужим” при оцінці мовних засобів у 

процесі творення маркованих текстів. Відсутність текстових коментарів говорить 

про зміну мовної стратегії сучасної мовної особистості, де фактору адресата 

приділяється менше уваги, адресант тепер більше використовує прецедентні 

тексти як спосіб самовираження, повністю апелюючи до фонових знань читача, не 

впливаючи на його прецедентну і комунікативну компетенцію.  

Відповідно до стратегії атракції розділяємо ГЗ на одно- та двофокусні. 

Однофокусними вважаємо ГЗ, у яких мовні одиниці належать мовленнєвій сфері 

одного суб’єкта мовленнєвої діяльності. Наприклад, АГЗ в нашому дослідженні 

репрезентовані двома різновидами:  

1) АГЗ-нетрасформований ПФ:“Abandon Hope, All Who Enter” (Daily Mail 

(London), 19/03/2009); Elementary, My Dear Watson (Sunday Mirror (London, 

England) 12/05/ 2013); Friends, Romans, Countrymen, Lend Me Your Ears (Evening 

Chronicle (Newcastle, England), 29/06/ 2012);Do Unto Others as You Would Have 

Them Do Unto You (Gympie Times, The Qld., 17/03/ 2012) тощо. 

2) АГЗ-трасформований ПФ: Let There Be Love (Daily Mail (London), 7/02/ 

2009) – ПФ “Let there be light”; BIG BROTHER IS LISTENING TO YOU (Coventry 

Evening Telegraph (England), 7/07/2010) – ПФ з роману Джорджа Оруелла „1984” – 

“Big Brother is watching you”; Here Today, Here Tomorrow (The Christian Science 
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Monitor, 24/01/2012) – ПФ виступає відомий ідіоматичний вислів “Here today, gone 

tomorrow”; Requited Love Conquers the Dread of Dying (Manila Bulletin, 26/06/ 2011) 

– ПФ “Love conquers all” тощо. 

Вторгнення мовної сфери адресанта в такі алюзії обмежено різноманітними 

трансформаціями. Переважання однофокусних заголовків у газетно-

публіцистичному дискурсі є свідченням значущості антиномії „своє – чуже” при 

оцінці мовних засобів та їх використання в процесі мовленнєвої діяльності.  

Однак у газетно-публіцистичному дискурсі також відбувається формування 

двофокусних заголовків, тобто таких, в яких алюзія занурюється в інший 

контекст, який створюється адресантом. Існують два різновиди таких ГЗ: 

1. Двофокусні марковані ГЗ, в яких адресант прагне відокремити „своє” від 

„чужого” за допомогою лапок: “Alpha and Omega” No Leader of the (3-D) Pack 

(Daily Herald (Arlington Heights, IL), 17/09/2010); “Sly Fry” and the Adventurous 

Bear (Western Mail (Cardiff, Wales), 21/12/ 2013);Where “Boys Will Be Boys” ...and 

Mum Can Stop Nagging and Chill Out (The Mail on Sunday (London, England), 

21/02/2010). 

Лапки в таких ГЗ можуть вказувати і на використання певних одиниць в 

переносному значенні, яке розкривається при прочитанні відповідної газетної 

статті: “Vanished Kingdoms”: Easy Come, Easy Go Norman Davies (Pittsburgh Post-

Gazette (Pittsburgh, PA), 10/06/ 2012);“Where There's a Will There's a Way” … to 

Pass Things on (The Evening Standard (London, England), 9/10/ 2012). 

2. Найбільш поширеними є двофокусні немарковані ГЗ, в яких відсутня 

диференціація мовних засобів за принципом „своє – чуже”: To Be, or Not to Be, in 

Tehran for World Philosophy Day Event (Cape Times, 11/11/ 2010); OUR WASTE NOT 

WANT NOT CAMPAIGN TREAT FOR POOR AND HOMELESS (Coventry Evening 

Telegraph (England), 29/12/ 2011); Club Where Time Is Money (South Wales Echo 

(Cardiff, Wales), 31/08/2009) тощо. 

До цього типу ми зараховуємо такі ГЗ, в яких первинний і вторинний 

контексти вважаються двома відносно самостійними синтаксичними 

конструкціями: There's No Fool like an Old Fool, but It's Still a Saw Point (Sunshine 
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Coast Daily (Maroochydore, Australia), 28/07/2012);TRUTH WILL OUT; Herecomes 

Can Turn Back Tidal Bay (Daily Record (Glasgow, Scotland), 10/12/2009); Mouldy 

Old Gold; Waste Not, Want Not; Gardening (The People (London, England), 

9/12/2012); When It Rains It Pours, and Fish Lack Oars (Winnipeg Free Press, 24/07/ 

2013) тощо. 

У двофокусних немаркованих ГЗ, алюзія, втрачаючи свою структурну 

цілісність, часто окреслена словом, словосполученням або декількома 

лексичними компонентами і стає частиною ГЗ на рівні з нейтральними мовними 

засобами. Серед таких ГЗ можна виокремити кілька типів:  

1) заголовки, які містять редуковану алюзію (9574 ГЗ) (актуалізація ПФ у 

цьому випадку формально виражена словом-натяком на фонові знання адресата, 

які сприяють інтерпретації ГЗ): Be Forewarned of Beefed-Up TB Rules, Warns 

Association (The Journal (Newcastle, England), 8/05/2012) – ПФ “Forewarned is 

forearmed”; Birds of a Feather, New Theatre, Cardiff (South Wales Echo (Cardiff, 

Wales), 8/03/2012) – ПФ “Birds of a feather flock together”; Still Waters (The Evening 

Standard (London, England), 21/09/ 2011) – ПФ “Still waters run deep” тощо. 

2) заголовки, які містять трансформований ПФ (2654 ГЗ): 'All's Well' Is 

Superb on Stage (Evansville Courier & Press, 25/03/2012) – ПФ “All’s well that ends 

well”; Sorry Pat, but Reality Is the Buck Stops with You (Daily Mail (London), 

3/09/2012 ) – ПФ “The buck stops here”;BETTER LATE AND NEVILLE (The Mirror 

(London, England), 22/09/2011) – ПФ “Better late than never” тощо. 

Двофокусні марковані ГЗ рідко трапляються в англійськомовних газетах за 

2009 – 2013 рр. Лапки як засіб актуалізації „чужого слова” використовуються 

тільки в тих випадках, коли алюзія або її компонент зберігають вихідну форму. 

Спостереження за реалізацією сугестивної стратегії в газетно-

публіцистичному дискурсі показують, що для адресантів у процесі створення ГЗ 

поступово втрачає значення належність мовних одиниць до різних 

комунікативних сфер. Згідно з тактиками сугестивної стратегії, ГЗ розділили на 

такі типи:  
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1) заголовок-анонс (3562 ГЗ): 'I'm Not a Wolf in Sheep's Clothing' (The Journal 

(Newcastle, England), 10/10/ 2013); Top Tigers Cool Heels (Sunshine Coast Daily 

(Maroochydore, Australia), 28/07/2012). 

2) заголовок-вказівка (який актуалізує  один з компонентів ситуації) 

(2943 ГЗ): Americans See Al Gore as the Boy Who Cried Wolf (The Washington Times 

(Washington, DC), 15/02/ 2010); Brackenridge Heights Country Club: A Diamond in 

the Rough? (Tribune-Review/Pittsburgh Tribune-Review, 27/10/ 2011); Companies 

Need a Clean Bill of Health (The Birmingham Post (England), 22/08/2013). 

3) заголовок-резюме (3065 ГЗ): Pacini, Prospect Draw the Line against Fillies 

(Daily Herald (Arlington Heights, IL), 13/02/2013); Jason Jettisons digs,Easy Come, 

Easy Go (Tribune-Review/Pittsburgh Tribune-Review, 20/07 2013); Gingrich Is 

Conservatism's Enfant Terrible (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 5/05/2010). 

Характерною рисою заголовків-резюме є наявність яскраво вираженої 

оцінки, яка створюється як асоціативним потенціалом ПФ, так і різними 

трансформаціями відповідної цитати, наприклад, в розглянутих прикладах 

графічна трансформація, знак питання, служить „для вираження іронії, негативної 

оцінки певного поняття” [230, с. 377].  

Аналіз сучасних ГЗ свідчить про відхід від власне інформативної та 

спонукальної функції й широке використання різного спектру інтригуючих та 

провокативних заголовків. Також відбувається видозміна прямої оцінної функції 

непрямою оцінкою сказаного адресантом. 

Згідно з цими функціями ГЗ можна поділити на такі класи:  

1. Заголовок-спростування характеризується створенням ефекту обманутого 

очікування. Такі заголовки зазвичай надають тексту інтригуючого характеру і 

спонукають адресата звернутися до тексту статті (2859 ГЗ): ?Faust' Is an Operatic 

Success (The Buffalo News (Buffalo, NY), 22/09/ 2012); Cheshire Cat Still Prowling 

(New Haven Register (New Haven, CT), 20/07/2012); PSO 'Scheherazade' Program 

Draws on the Energy of Youth (Tribune-Review, 24/03/2011);`Anna Karenina' Costume 

Designer Puts 1950s Twist on 1870s Russian Style (The Canadian Press, 23/11/2012). 
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2. Заголовок-полеміка стимулює до дискусії (3736 ГЗ): With a Syria Plan, 

Russia Outshines U.S. Obama Needs Putin's 'Prestige' after Snub (The Washington 

Times (Washington, DC), 12/09/ 2013);The Day Dixie Took on the Third Reich 

(Liverpool Echo (Liverpool, England), 19/10/ 2012); Two Queens of the Stone Age 

(Sunday Mirror (London, England), 5/05/ 2013) тощо. 

3. Заголовок-іронія, спрямований на створення комічного ефекту в 

широкому розумінні (1984 ГЗ) [250]:  WONDER WHEEL; IN THE COMPANY OF ... 

Fifth Wheel Managing Director Adrian Parry-Jones (Daily Post (Liverpool, England), 

21/08/ 2013); 'You Can't Take It with You,' Baby Boomers Decide (Tribune-

Review/Pittsburgh Tribune-Review, 19/09/2011);Croatia, the Next Greece; Offer of EU 

Membership Is a Faustian Bargain (The Washington Times (Washington, DC), 

28/11/2011) тощо. 

4. Заголовок-оцінка є способом передачі реакції адресанта до описуваних 

подій (2043 ГЗ): Rooney Now Ready to Face the Music (The Journal (Newcastle, 

England), 28/05/ 2011);A Restaurant That's Not a Flash in the Pan (Coventry Evening 

Telegraph (England), 2708/ 2009); Kicked from Pillar to Post; but United's Fans Will 

Adapt (The Journal (Newcastle, England), 25/05/ 2009) тощо. 

Проаналізувавши англійськомовні ГЗ, їх функції та авторські інтенції, 

вважаємо, що вони виступають „комунікативними орієнтирами для адресата” 

[199, с. 31]. Відповідно до цього аспекту адресат визначає напрямок інтерпретації 

авторського задуму, при цьому комунікативний орієнтир не обов’язково є ключем 

до авторської мотивації. Навпаки, викликана ним стратегія читацького 

сприйняття часто приводить до ефекту обманутого очікування.  

Отже, зазначені способи маркування ПФ в ГЗ мають на меті реалізацію 

культуро-формуючої ролі газетно-публіцистичного дискурсу, зокрема ГЗ. 

Стратегія маркування в цьому випадку має попереджувальний характер, оскільки 

орієнтована на усунення потенційних комунікативних невдач. Досвідчений 

адресат при цьому залучається до гри-пригадування, яка базується на загальному 

для комунікантів культурному коді.  
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Стратегія маркування ПФ свідчить про те, що адресант не тільки прагне 

побудувати максимально ефективне спілкування з потенційним читачем, а й, що 

особливо важливо, усвідомлює свою роль у цьому процесі. Будь-яке нерозуміння 

виникає як з вини адресата, незнайомого з конкретним ПФ, так і з вини адресанта, 

який не передбачив це, тобто останній визнає свою відповідальність за 

нерозуміння. Успішний процес комунікації можливий за умови культурно-

мовного діалогу адресанта і адресата, який володіє культурно маркованим 

тезаурусом (фоновими знаннями) для виведення імплікаційного змісту 

повідомлення адресанта. 

 

4.4 Функціональна класифікація алюзивних газетних заголовків 

 

За характером співвідношення зі значенням ПФ АГЗ розділено на дві групи: 

1) констатувальні; 2) емоційно-оцінні. У кожній групі виокремлено підгрупи 

відповідно до алюзивних значень. 

У першій групі ми визначаємо такі підгрупи: 

1) конкретно-деталізуючі алюзії (1056 ГЗ), які додають певні деталі до 

змістового наповнення вихідного тексту і конкретизують події, які розкриваються 

в ньому, наприклад: When It Comes to Modern Wine, Grape Variety Is the Spice of 

Life, Writes Clive Platman (The Birmingham Post (England), 27/12/ 2012) – ПФ 

“Variety is the spice of life”; 

2) антонімічні алюзії (983 ГЗ), протиставлені ПФ за змістовим наповненням, 

наприклад: Low Expectations; Mortgage Expert (Birmingham Evening Mail (England), 

5/09/2012) – ПФ “Great Expectations”; 

3) співвідносні алюзії, в яких відбулася зміна родового слова: смислове 

значення вихідного тексту набуло порівняльного відтінку, оскільки в алюзії та 

літературному факті зіставляються певні події чи об’єкти (894 ГЗ), наприклад: 

Simply No Rest for the Retired (Sunshine Coast Daily (Maroochydore, Australia), 

7/09/2010) – ПФ “No rest for the weary”; 



163 
 
4) номінативні експресивні одиниці, в яких зміст виражається через 

буквальне значення алюзивного висловлювання (4786 ГЗ), наприклад: Real 

Friends Are Better Than Facebook Fakes (The Evening Standard (London, England), 

27/05/2010) – ПФ “Two heads are better than one”; 

У другій групі алюзій виокремлюємо такі підгрупи: 

1) метафоричні алюзії (3543 ГЗ), які додають нові риси події / явищу, які 

описуються в публікації, наприклад: Almost, but No Cigar as San Diego State Rallies 

Past Air Force (The Gazette (Colorado Springs, CO), 11/10/ 2013) – ПФ “Close, but no 

cigar”; 

2) іронічні алюзії (1965 ГЗ), які містять комічну інтерпретацію 

повідомлення, наприклад: It Is Better to Take Your Chances Than Just Sit Idly By 

(The Mirror, March 12, 2012) – ПФ “It is better give than to receive”; 

Експресивні одиниці інноваційного змісту, істотно відрізняються від ПФ за 

своїм значенням, наприклад: If at First You Don't Conceive, Read This (The Mail on 

Sunday (London, England), 14/10/2012) – ПФ “If at first you don’t succeed, try, try 

again”; If You Can't Stand the Humidity, Get Ready to Catch Heat (The Spokesman-

Review (Spokane, WA), 23/07/2012) – ПФ “If you can’t stand the heat, get out of the 

kitchen”. 

Виділені нами різновиди алюзій вважаються умовними, оскільки кожна з 

них виконує функцію наближення тієї чи іншої ситуації, яка виражена в АГЗ, до 

реальної дійсності. Реалізація зазначеної функції опосередкована функцією 

впливу (сугестивною функцією), характерною для газетно-публіцистичного 

стилю загалом: будь-який алюзивний вислів викликає в адресата згоду, 

несхвалення, обурення, радість тощо, виступає стимулом до вчинення певної дії 

або, навпаки, виступає своєрідною забороною. 

Сприйняття АГЗ викликає в адресата, на наш погляд, три види реакцій: 

позитивну, негативну і нейтральну.  

Позитивну оцінку, на наш погляд, отримують алюзії, які мають такі ознаки: 

а) алюзивний зміст зрозумілий адресату; б) АГЗ наділений образністю, 

іронічністю, сенсаційністю, адресат отримує естетичне задоволення від 



164 
 

знайомства з нею, наприклад: 'Honesty Is the Best Policy When It Comes to England 

Job' (The Evening Standard (London, England), 10/10/ 2013) – ПФ “Honesty is the 

best policy”;Get off Your Tuffet, Little Miss Muffet! (Daily Mail (London), 19/09/ 

2013) – ПФ “Little Miss Muffet Sat on a tuffet”; Two Aids Are Better Than One in Most 

Cases of Hearing Loss (Pittsburgh Post-Gazette (Pittsburgh, PA), 4/09/2013) – ПФ 

“Two heads are better than one”. 

Негативною оцінкою супроводжується знайомство з АГЗ, в яких міститься 

надмірна іронія, сарказм, наприклад: Yes, Virginia, Doctor Shortages Are Real (The 

Washington Times (Washington, DC), 19/12/ 2013) – ПФ “Yes, Virginia, there is a 

Santa Claus”; Time and Tide of Energy Markets Wait for No Nation (Winnipeg Free 

Press, 13/02/2013) – ПФ “Time and tide wait for no man”. 

Констатуючі алюзії викликають у адресата нейтральну оцінку, адже вони 

повідомляють інформацію, не забарвлюючи її позитивною чи негативною 

оцінкою, наприклад: Let There Be Solar Power (Evansville Courier & Press (2007-

Current), 2/01/2013) – ПФ “Let there be light”; Now Is the Winter of Our Snowless, 50-

Degree Contentment (Daily Herald (Arlington Heights, IL), 10/01/2012) – ПФ “the 

winter of our discontent”; Practice What You Teach (The Mirror (London, England), 

31/01/ 2009) – ПФ “Practice what you preach”.  

Аналіз функціонального навантаження АГЗ свідчить, що в досліджуваних 

нами дискурсах переважають емоційно-оцінні алюзії, які передають 

повідомлення, поєднуючи стандарт (аналітичну інформацію) і експресію (оцінну 

інформацію), що забезпечує успіх культурно маркованого діалогу адресанта і 

адресата. 

Актуалізоване значення алюзії, яке містить основну і додаткову / оцінну 

інформацію, є суб’єктивним як з боку адресанта, який кодує інформацію у вигляді 

алюзії, так і з боку адресата, який розкодовує цю інформацію. На нашу думку, 

емоційно-оцінні алюзії мають великий потенціал для вгадування задуму 

адресанта і виникнення передбачуваної ним відповідної реакції на свій „витвір”. 

Адже вони водночас є і носіями культурно маркованого тезаурусу, тобто 
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вертикального контексту адресанта та адресата, і визначають прагматичну 

інтенцію автора та успішний комунікативний потенціал адресата. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Аналіз типів трансформації ПФ у ГЗ свідчить про тенденцію до 

збільшення як і узуального, так і оказіонального способів актуалізації ПФ у 

досліджуваних нами ГЗ. Найбільше трансформацій узуального (935 ГЗ) і 

оказіонального (1694 ГЗ) типу зафіксовано у сфері „фраземіка” (2629 ГЗ), які 

виокремлюють ГЗ з-поміж інших, виконуючи функцію атракції до прочитання 

повідомлення та залучення більшої кількості адресатів.  

2. Результати дистрибутивного аналізу узуального способу трансформацій 

ПФ у ГЗ свідчать про те, що в досліджуваних нами дискурсах більшість 

алюзивних ГЗ будуються за такими прецедентними моделями: “All roads lead to + 

N” (57 ГЗ), “All that glitters is not + N” (45 ГЗ), “Every + N + has his day”  (41 ГЗ), 

“Where there’s a will, there’s a + N” (42 ГЗ).  

3. Присутність у структурі АГЗ трансформантів дає підстави стверджувати, 

що вторинний денотат піддається адресантом низці трансформацій, які додають 

нової інформації ПФ, і це призводить до зміни його змісту. У структурі АГЗ 

виокремлено: 1) лексико-семантичні; 2) синтаксичні; 3) стилістичні; 

4) морфологічні трансформанти.  

4. Структурно-семантичний аналіз АГЗ показав, що найчастіше 

трансформація ПФ є заміною певного компонента вторинного денотата за такою 

схемою: синтаксичний трансформант (одночасне еліпсування і додавання 

одиниць до вихідної форми) + лексико-семантичний або тропеїчний 

трансформант. 

5. Адресат виокремлює трансформанти на основі порівняння з ПФ на 

структурно-семантичному рівні мисленнєвої діяльності. Зважаючи на типологію 

трансформантів, пропонуємо структурно-семантичну класифікацію алюзій, яка 

охоплює: 1) алюзії, структурні схеми яких не змінилися у порівнянні з 
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першоджерелом (лексико-семантичні; стилістичні; морфологічні); 2) алюзії, 

структурні схеми яких зазнали трансформації (лексико-семантичні, стилістичні, 

морфологічно-синтаксичні). Аналіз засвідчив домінування АГЗ структурні схеми 

яких не змінилися в порівнянні з першоджерелом і показав, що найбільш 

продуктивною сферою формування АГЗ з незміненою структурною схемою є 

сфера „фраземіка”, яка налічує 1477 алюзій, де домінують морфологічно 

трансформовані алюзії. 

6. Для успішного прочитання АГЗ адресант застосовує комунікативні 

стратегії: стратегія маркування ПФ, стратегія атракції (привернення уваги) і 

стратегія маніпуляції (сугестивна). Відповідно до стратегії маркування ПФ 

виокремлено два типи маркерів прецедентності в ГЗ: 1) графічні (лапки, три 

крапки, знак питання, знак оклику); 2) текстові (пряма чи непряма вказівка на 

авторство; вказівка на ім’я героя, з ким пов’язаний ПФ; підсилення цитати ПФ 

коментарем). Серед графічних маркерів найбільш вживаними є три крапки і знак 

питання. Текстові коментарі не є численними в АГЗ, що свідчить про 

непопулярність такого способу введення чужого слова в текст. Але бачимо, що 

характерним є використання і графічних, і текстових маркерів одночасно не 

тільки для позначення інтертекстового елементу, але і його коментування. 

Відповідно до стратегії атракції ГЗ розділено на одно- та двофокусні. Серед 

однофокусних ГЗ переважають АГЗ з трасформованими ПФ. Найбільш 

поширеними є двофокусні немарковані ГЗ, в яких відсутня диференціація мовних 

засобів за принципом „своє-чуже, і де присутня редукована алюзія (9574 ГЗ). 

Відповідно до сугестивної стратегії ГЗ були поділені на: заголовки-анонси; 

заголовки-вказівки; заголовки-резюме; заголовки-спростування; заголовки-

полеміки; заголовки-іронії; заголовки-оцінки, серед яких переважали заголовки-

полеміки (3736 ГЗ), які стимулюють адресата до дискусії. 

7. За функціональним наповненням алюзії поділені на дві групи: 

констатуючі (конкретно-деталізуючі, антонімічні, співвідносні, номінативні) та 

емоційно-оцінні (метафоричні, іронічні), які викликають позитивну, негативну 

або нейтральну реакцію від адресата. Аналіз функціонального навантаження АГЗ 
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свідчить, що в досліджуваних нами дискурсах переважають емоційно-оцінні 

алюзії, які передають повідомлення, поєднуючи стандарт і експресію, 

забезпечують успішну комунікацію адресанта і адресата. 

Основні положення розділу 4 висвітлені в одноосібних публікаціях автора: 

[4; 6; 7; 212; 215]. 
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ВИСНОВКИ 

 

Теоретико-методологічну основу дисертаційної роботи становлять результати 

критичного узагальнення інтегративних теоретичних підходів (стилістики, 

лінгвокультурології, лінгвістики тексту, прагмалінгвістики), які сфокусовані на 

розгляді проблеми алюзії як маркера інтертекстуальності в сучасному 

англійськомовному газетному заголовку. Згідно з метою дослідження було 

окреслено поняття алюзії в газетно-публіцистичному дискурсі; теоретично 

обґрунтувано здійснення процесів кодування адресантом інформації, яка в ній 

зашифрована; виявлено специфіку структурних компонентів і денотатів алюзії; 

розподілено алюзії у газетних заголовках за тематичними, структурно-

семантичними та функціональними ознаками та для верифікації результатів 

дослідження застосовано статистичний підхід до вивчення розподілу культурно 

маркованих одиниць та маркерів прецедентності в алюзивних 

газетних заголовках. 

Одним із виявів інтертекстуальності є алюзія – культурно маркована 

одиниця, носій інтертекстуального потенціалу газетного заголовка, що є 

поліфункціональним утворенням, насичений змістовною інформацією та виконує 

важливу комунікативно-прагматичну роль транслятора культури. 

Кодуючи інформацію в газетному заголовку, адресант виокремлює два 

денотати алюзії: первинний – прецедентний феномен (першоджерело) і 

вторинний – текст-реципієнт (трансформований прецедентний феномен), які є 

базою для появи та типологізації тематичних різновидів алюзій. 

Тематичний аналіз першоджерел алюзії довів, що найбільш експліцитно 

вираженими в алюзивних газетних заголовках є фраземи (34%), які, власне, 

виформовують культурно-маркований тезаурус мовної особистості. За 

результатами розгляду тематичної класифікації класів вторинних денотатів алюзії 

зафіксовано, що найбільше газетних заголовків аналізованих періодичних видань 

утворено з біблійними прецедентними феноменами (46041ГЗ), з-поміж яких 

переважають імена біблійних персонажів (27244 ГЗ). Найменше газетних 
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заголовків утворено на основі літературних прецедентних феноменів (7324 ГЗ),   

з-поміж яких найпродуктивнішими є імена письменників (2325 ГЗ) та назви 

творів (2060ГЗ).  

Структурно всі прецедентні феномени розподілено на прецедентні 

феномени-слова, прецедентні феномени-словосполучення, прецедентні 

феномени-речення. Статистичний розрахунок розподілу частот прецедентних 

феноменів за роками засвідчив, що прецедентні феномени-слова селективно 

вживались в газетних заголовках у 2012 р. і в 2013 р. (відповідно: χ2 = 6,80; 

χ2 =193,12); прецедентні феномени-слосполучення – в 2009 р. (χ2 =21,51), 2010 р. 

(χ2 = 62,28) та 2011 р. (χ2 =11,02). Критерій χ2 прецедентних феноменів-речень за 

проаналізований період жодного року не перевищив критичного значення. Отже, 

вербальне вираження прецедентних феноменів у формі словосполучень є 

найбільш ефективним способом втілення прецедентних феноменів в алюзивних 

газетних заголовках. 

Розподіл першоджерел алюзії у міждискурсній площині, засвідчив, що 

прецедентні феномени-слова вибірково вживались в австралійських та канадських 

газетних заголовках (відповідно: χ2 = 38,53; χ2 =551,03); прецедентні феномени-

словосполучення селективно використовувались у британських газетних 

заголовках (χ2 = 330,57); прецедентні феномени-речення – в новозеландських і 

канадських газетних заголовках (відповідно: χ2 = 25,93; χ2 = 8,15), що вказує на те, 

що адресанти в різних типах дискурсу апелюють до різних структурних форм 

прецедентних феноменів при формуванні змісту алюзивного газетного заголовка.  

Аналіз процесу декодування читачем повідомлення в алюзивному 

газетному заголовку довів, що інтерпретація алюзії охоплює її сприйняття й 

осягнення змісту, що передбачає проходження адресатом трьох рівнів мисленнєвої 

діяльності: установлення подібності в змісті первинного денотата й алюзії; 

визначення змістових відмінностей прецедентного феномена й алюзивного 

газетного заголовка; осягнення безпосереднього змісту алюзії шляхом інтерпретації. 

Установлено, що на рівні визначення подібності змісту первинного денотата 

й АГЗ адресат виокремлює компоненти, які перейшли від ПФ в АГЗ (маркери). 
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Виокремлено графічні, фонетичні, семантичні, граматичні, структурно-

синтаксичні маркери високої, середньої і низької міри маркованості. Серед 

виокремлених маркерів найпоширенішими є паралельне вживання в структурі 

алюзії графічних і структурно-синтаксичних маркерів середньої міри маркування. 

На рівні структурно-семантичного розуміння адресат виокремлює в 

структурі алюзивного газетного заголовка трансформанти, які беруть участь в 

утворенні алюзії. Структурно-семантичний аналіз алюзивних газетних заголовків 

засвідчив, що найчастіше трансформація прецедентного феномена є заміною 

певного компонента вторинного денотата за такою схемою: синтаксичний 

трансформант (одночасне еліпсування і додавання одиниць до вихідної форми) + 

лексико-семантичний або тропеїчний трансформант. 

Виявлено два типи трансформацій прецедентних феноменів у газетних 

заголовках: узуальний і оказіональний. Прослідковується тенденція до 

збільшення вживання узуального і оказіонального типів актуалізації 

прецедентних феноменів в досліджуваних нами газетних заголовках. Серед 

прецедентних феноменів зі сфери „фраземіка” зафіксовано найбільшу кількість 

трансформацій (2629 ГЗ). 

За результатами дистрибутивного аналізу трансформацій прецедентних 

феноменів у газетних заголовках визначено найуживаніші прецедентні моделі 

побудови алюзивних газетних заголовків: “All roads lead to + N” (57 ГЗ), “All that 

glitters is not + N” (45 ГЗ), “Every + N + has his day”  (41 ГЗ), “Where there’s a will, 

there’s a + N” (42 ГЗ). 

За типологією трансформантів в алюзивних газетних заголовках 

запропоновано структурно-семантичну класифікацію алюзій, яка охоплює: 

1) алюзії, структурні схеми яких не змінилися порівняно з першоджерелом 

(лексико-семантичні; стилістичні; морфологічні); 2) алюзії, структурні схеми яких 

зазнали трансформації (лексико-семантичні, стилістичні, морфологічно-

синтаксичні). Виявлено домінування алюзивних газетних заголовків, структурні 

схеми яких не змінилися порівняно з першоджерелом, а найпродуктивнішою 

сферою формування алюзивних газетних заголовків із незміненою структурною 
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схемою є сфера „фраземіка”, яка налічує 1477 алюзій, де домінують морфологічно 

трансформовані алюзії. 

Встановлено, що для успішного прочитання алюзивних газетних заголовків 

адресант застосовує стратегію маркування прецедентних феноменів, стратегію 

атракції і стратегію маніпуляції.  

Вивчення стратегії маркування в АГЗ довело, що текстові маркери є нечастим 

способом позначення інтертекстуальної одиниці, що зумовлено стислим характером 

передавання повідомлення у ГЗ. Аналіз АГЗ за стратегією атракції засвідчив, що 

найчастіше трапляються двофокусні немарковані ГЗ, у яких немає диференціації  

мовних засобів за принципом „своє – чуже”. Серед ГЗ, розподілених за сугестивною 

стратегією, превалюють заголовки-полеміки (3736 ГЗ), що стимулюють адресата до 

формування власної думки щодо прочитаного повідомлення в АГЗ. 

Аналіз функціонального навантаження АГЗ дав підстави для висновку: у 

досліджуваних дискурсах переважають емоційно-оцінні алюзії метафоричного 

змісту, які сприяють успішному діалогу комунікантів (адресанта й адресата). 

Виконане дисертаційне дослідження засвідчило його теоретичне та 

практичне значення. Перспективним видається вивчення алюзій, заснованих на 

вербально-іконічних текстах, що їх використовують у газетно-публіцистичному 

дискурсі, та визначення особливостей функціонування цього засобу увиразнення 

не тільки в газетних заголовках, але і в текстах статей. 

  



172 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Абрамова О. Ю. Алюзія у ліриці : функціональний аспект : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.19 „Теорія мови” / 

О. Ю. Абрамова. – Одеса, 1994. – 16 с. 

2. Алефиренко Н. Ф. Дискурсивно-когнитивная парадигма семантики 

языкового знака / Н. Ф. Алефиренко // Язык. Текст. Дискурс : 

II Международная научная конференция, посвящённая юбилею профессора 

Г.Ф. Гавриловой : Труды и материалы. Ч. 1. – Ростов-на Дону : Изд-во 

РГПУ, 2005. – С. 20–23. 

3. Алешко-Ожевская С. С. Фразеологический состав английского языка и 

проблемы аллюзивности художественного текста : дис. … канд. филол. 

наук : 10.02.04 / С. С. Алешко-Ожевская. – М., 2006. – 142 с. 

4. Андрусів Н. О. Лексико-семантичний та синтаксичний аспекти заголовка-

парцелята / Н. О. Андрусів // Науковий вісник Чернівецького університету : 

зб. наук. пр. – Вип. 439–440 : Германська філологія. – Чернівці : ЧНУ, 

2009. – С. 10–14.  

5.  Андрусів Н. О. Лінгвокультурологічні складники формування змісту 

англійського газетного заголовка / Н. О. Андрусів // Гуманітарний вісник : 

укр. зб. наук. пр. – Число 13. – Черкаси : ЧДТУ, 2009. – С. 232–236. – 

(Серія : Іноземна філологія). 

6. Андрусів Н. О. Інтертекстуально-прагматичний потенціал алюзивних 

маркерів англомовного газетного заголовка / Н. О. Андрусів // 

Гуманітарний вісник : укр. зб. наук. пр. – Число 14. – Черкаси : ЧДТУ, 

2010. – С. 172–178. – (Серія : Іноземна філологія). 

7. Андрусів Н. О.  Метонімічна атракція у функціональній парадигмі газетного 

заголовка / Н. О. Андрусів // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка : у 2-ох  т. – Т. 1. – 

Чернівці : Книги – XXI, 2010. – Вип. 22 : Філологічні науки. – C. 39–44. 



173 
 

8. Андрусів Н. О. Англомовний газетний заголовок як поле дослідження 

феноменів культури / Н. О. Андрусів // Лінгвістичні та методичні проблеми 

навчання мови як іноземної : матеріали VIII Міжнародної науково-

практичної конференції (Полтава, 14–15 травня 2010 р.) / за ред. 

В. К. Зернової. – Полтава : 2010. – С. 7–9.  

9. Аникина Э. М. Функционирование прецедентных феноменов / 

Э. М. Аникина // Материалы конференции „Рефлексия. Смысл. 

Герменевтика”. Секция Текст : функция сообщения и функция воздействия, 

Новосибирск / Сибирский государственный университет путей 

сообщения. – Новосибирск, 2006. – C. 12–16.  

10.  Апресян Ю. Д. Теоретические проблемы русского синтаксиса: 

Взаимодействие грамматики и словаря / Ю. Д. Апресян, 

И. М. Богуславский, Л. Л. Иомдин, В. З. Санников. – Отв. ред. 

Ю. Д. Апресян. – М. : Языки славянских культур, 2010. – 408 с. 

11.  Апресян Ю. Д. К новой версии теории лексических функций (ЛФ) / 

Ю. Д. Апресян // Международная конференция, посвященная 50-летию 

Петербургской типологической школы. Материалы и тезисы докладов. – 

Санкт-Петербург, 2011. – С. 21–26.  

12.  Арнольд И. В. Основы научных исследований в лингвистике : учеб. 

пособие / И. В. Арнольд. – 2-е изд. – М. : Либроком, 2010. – 140 с. 

13.  Арнольд И. В. Семантика. Стилистика. Интертекстуальность / 

И. В. Арнольд. – 2-е изд. – М. : Либроком, 2014. – 443 с. 

14.  Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык: учебник для 

вузов / И. В. Арнольд. – Изд.стереотип. – М. : Либроком, 2014. – 384 с. 

15.  Арутюнова Н. Д. Предложение и его смисл : Логико-семантические 

проблемы / Н. Д. Арутюнова. – Изд. стереотип. – М. : Либроком, 2013. –

 384 с. 

16.  Ахманова О. С. „Вертикальный контекст” как филологическая проблема / 

О. С. Ахманова, И. В. Гюббенет // Вопросы языкознания. – № 3. – 1977. – 

С. 47–54. 



174 
 

17.  Бабелюк О. А. Стилістичні засоби і прийоми крізь призму 

лінгвосинергетики / О. А. Бабелюк // Вісник Київського національного 

лінгвістичного університету. Серія : Філологія. – К. : Видавничий центр 

КНЛУ, 2011.  Том 14. – № 1. – С. 7–17. 

18.  Бабелюк О. А. Постмодерністські прийоми текстотворення у 

лінгвосинергетичній перспективі / О. А. Бабелюк // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. Серія : Лінгвістика. – Херсон : 

ХДУ, 2013.  Вип. ХIX.  – С. 205–211. 

19.  Барт Р. Избранные работы : Семиотика : Поэтика / Р. Барт. – М. : Восточная 

литература, 1994. – 230 с. 

20.  Барт Р. Від твору до тексту / Р. Барт // Антологія світової літературно- 

критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. – 2-е вид., доп. – Львів : 

Літопис, 2001. – С. 491– 496. 

21.  Барт Р. Текстуальний аналіз „Вальдемара” Е. По / Р. Барт // Антологія 

світової літературно-критичної думки ХХ ст. / за ред. Марії Зубрицької. –  

2-е вид., доп. – Львів : Літопис, 2001. – С. 497–501. 

22.  Басовская Е. Н. Риторические вопросы в современной публицистике / 

Е. Н. Басовская. – Русская речь. – 2004. – № 1. – С. 53– 61. 

23.  Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. Исследования разных лет / 

М. М. Бахтин. – М. : Художественная литература, 1975. – 504 с. 

24.  Бахтин М. М. Проблема текста в лингвистике, филологии и других 

гуманитарных науках. Опыт философского анализа / М. М. Бахтин // 

Русская словесность. От теории словесности к структуре текста. – М. : 

1997. – С. 227–244.  

25.  Бацевич Ф. С. Нариси з лінгвістичної прагматики : монографія / Флорій 

Сергійович Бацевич. – Львів : ПАІС, 2010. – 336 с.  

26.  Белімова Т. В. Інтертекстуальна основа художньої прози В. Домонтовича 

(на матеріалі романів „Дівчинка з ведмедиком”, „Доктор Серафікус”, „Без 



175 
 
ґрунту”) : дис. кандидата філол. наук : 10.01.01 / Белімова Тетяна 

Валеріївна. – К., 2005. – 197 с. 

27.  Белозерова Н. Н. Функциональный анализ текста / Н. Н. Белозерова // 

[Электронный ресурс] Languages and Literatures : [электрон. версия журн.] / 

Тюмен. гос. ун-т. – Тюмень, 2008–2009. – Вып. 9. – 

URL: http://frgf.utmn.ru/last/No9/text15.htm (09.03.10). 

28.  Беляева Н. В. Русский роман XX века : интертекстуальность как 

конструктивный принцип / Н. В. Беляева // Проблемы развития 

русскоязычной литературы и судьба восточнославянского культурного 

сообщества : материалы международного семинара-конференции 

филологов-русистов, Томск, 15–19 декабря 2006 г. / Томский 

государственный университет. – Томск, 2006. – С. 61–63. 

29.  Бехта І. А. Cоціопрагматичні аспекти англомовного постмодерністського 

тексту / І. А. Бехта // Наукові записки Кіровоградського держ. педагогічного 

у-ту імені В. Винниченка. Серія : „Філологічні науки” (мовознавство) : 

У 5 ч. – 2008. – Випуск 75 (2). – С. 205–209. 

30.  Бехта І. А. Перформативність наративу в англомовному 

постмодерністському тексті / І. А. Бехта // Наукові записки. Серія 

„Філологічна”. – Острог : Вид-во Національного університету „Острозька 

академія”. – Вип. 35. – 2013. – С. 41–43. 

31.  Бехта І. А. Теоретичні засади дискурсної стилістики / І. А. Бехта // Нова 

філологія. Збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗНУ, 2012. – № 49. – 

С. 21–24. 

32.  Бирюкова Н. С. Отипах прецедентных феноменов / Н. С. Бирюкова // 

Известия УрГПУ. Лингвистика; Урал. гос. пед. ун-т / отв. ред. 

А. П. Чудинов. – Екатеринбург, 2005. – Вып. 15. – С. 60–66. 

33.  Боярских О. С. Прецедентное высказывание в газетном тексте : 

особенности читательского восприятия / О. С. Боярских // Полит. 

лингвистика. – Екатеринбург, 2007. – Вып. 21. – С. 65–69.  



176 
 

34.  Боярских О. С. Прецедентные феномены со сферой-источником 

„Литература” в дискурсе российских печатных СМИ (2004–2007 гг.) : дис. 

... канд. фил. наук : 10.02.01 / Боярских Оксана Сергеевна. – Нижний Тагил, 

2008. – 230 с. 

35.  Бялик В. Д. Лексичний квантор в англомовному публіцистичному 

дискурсі : автореф. дис. … доктора філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські 

мови” / Василь Дмитрович Бялик. – К., 2013. – 32 с.  

36.  Валгина Н. С. Теория текста / Н. С. Валгина. – М. : Наука, 2003. – 280 с. 

37.  Варченко В. В. Цитатная речь в медиа-тексте / В. В. Варченко. – М. : 

Издательство ЛКИ, 2007. – 240 с. 

38.  Великорода Ю. М. Маніпулятивна функція прецедентних феноменів в 

американському медіа дискурсі (на матеріалі статей із журналів ”Time” та 

”Newsweek”) / Ю. М. Великорода // Наукові записки. „Серія філологічна”. – 

Острог : Вид-во Національного університету „Острозька академія”, 2010. – 

Вип. 16. – С. 34–43. 

39.  Великорода Ю. М. Прецедентні феномени як засіб вираження 

постмодерністської художності в американському медіадискурсі (на 

матеріалі періодики) / Ю. М. Великорода // Нова філологія : зб. наук. пр. – 

Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – № 46. – С. 14–18. 

40.  Великорода Ю. М. Інтерпретація трансформованих прецедентних 

феноменів / Ю. М. Великорода // Слов’янський збірник. – К. : Видавничий 

Дім Дмитра Бураго, 2012. – Вип. 17, ч. 1. – С. 106–111. 

41.  Воробйова М. В. Алгоритм ідентифікації алюзивних засобів у тексті (на 

матеріалі англомовного публіцистичного дискурсу) / М. В. Воробйова // 

Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету [Електронний 

ресурс].– С. 92–96. http://www.vestnik-philology.mgu.od.ua/archive/v2/16.pdf 

42.  Ворожцова О. А. Лингвистическое исследование прецедентных феноменов 

в дискурсе российских и американских президентских выборов 2004 года : 



177 
 
дис. ... канд. фил. наук : 10.02.20 / Ворожцова Ольга Александровна. – 

Екатеринбург, 2007. – 215 с. 

43.  Гайдар В. П. Роль алюзії у створенні художності літературних творів / 

В. П. Гайдар // Наука в інформаційному просторі : матеріали VII Міжнар. 

наук.-практ. конф. (29–30 верес. 2011 р.) : у 7 т. – Д., 2011. – Т. 4 : Іноземні 

мови та регіонознавство. Культурологія. Філологія. – С. 36–39. 

44.  Галич В. М. Олесь Гончар – журналіст, публіцист, редактор : еволюція 

творчої майстерності : Монографія / В .М. Галич. – К. : Наук. думка, 2004. – 

816 с. 

45.  Гальперин И. Р. Стилистика английского язика / И. Р.  Гальперин. – М. : 

Высш. шк., 1977. – 332 с. 

46.  Гаспаров М. Л. Литературный интертекст и языковой интертекст / 

М. Л. Гаспаров // Известия АН. Серия литературы и языка. – 2002. – Т. 61. 

№4. – С. 3–9. 

47.  Гончаров Б. П. Рифма // Словарь литературоведческих терминов / 

Б. П. Гончаров, Л. И. Тимофеев, С. В. Тураев. – М. : Просвещение, 1974. – 

С. 324–326. 

48.  Гончарова Е. А. Понятие прецедентности и его национально-

лингвокультурная специфика [Электронный ресурс] / Е. А. Гончарова, 

Э. Г. Тен. – Режим доступу: http://pn.pglu.ru/index.php?module=subjects& 

func=viewpage&pageid=2163. – Заголовок з екрану.  

49.  Горшкова К. А. Роль заглавия-аллюзии в реализации категории 

интертекстуальности в художественном тексте / К. А. Горшкова // Вісник 

ХНУ ім. Каразіна. Сер. Романо-германська філологія. Методика викладання 

іноземних мов. – 2005. – № 667. – С. 175–178. 

50.  Гудков Д. Б. Структура и функционирование двусторонних имен 

(к вопросу о взаимодействии языка и культуры) / Д. Б. Гудков // Вестник 

МГУ. Сер. 9. Филология. М.,1994. – № 6. – С. 14–21. 



178 
 

51. Гудков Д. Б. Прецедентные имена и парадигма социального поведения / 

Д. Б. Гудков // Лингвостилистические и лингводидактические проблемы 

коммуникации. – М., 1996. – С. 58–69. 

52.  Гудков Д. Б. Некоторые особенности функционирования прецедентных 

высказываний / Д. Б. Гудков, В. В. Красных, И. В. Захаренко, 

Д. В. Багаева // Весник МГУ. Сер. 9 : Филология. – М., 1997. – № 4. – 

С. 106–117. 

53.  Гудков Д. Б. Прецедентные феномены в языковом сознании и 

межкультурной коммуникации : дис. ...доктора филол. наук: 10.02.19. / 

Гудков Дмитрий Борисович. – М., 1999. – 400 с. 

54.  Гудков Д. Б. Смысловой эллипсис и логика дискурса / Д. Б. Гудков // Язык, 

сознание, коммуникация : сб. статей. – М. : МАКС Пресс, 2000. – Вып. 15. – 

С. 14–35. 

55.  Гудков Д. Б. Теория и практика межкультурной коммуникации / 

Д. Б. Гудков. – М. : ИТДГК „Гнозис”, 2003. – 288с. 

56.  Гуревич С. М. Экономика отечественных СМИ : Учеб. пособие для 

студентов вузов / С. М. Гуревич. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Аспект Пресс, 2009. –296 с. 

57.  Ґловінський М. Інтертекстуальність / Міхал Ґловінський // Теорія 

літератури в Польщі : Антологія текстів. Друга половина ХХ – початок 

ХХІ ст. – К., 2008. – С. 284–309. 

58.  Даниленко В. П. Методы лингвистического анализа : курс лекций / 

В. П. Даниленко. – М. : Флинта : Наука, 2011. – 278 с. 

59.  Дейк Т. А. ван. Вопросы прагматики текста / Т. А. ван Дейк // Новое в 

зарубежной лингвистике. – Вып. 8 : Лингвистика текста. – М., 1978. – 

С. 259–336. 

60.   Дейк Т. А. ван. Принципы критического анализа дискурса / Т. А. ван Дейк 

// Перевод и лингвистика текста. – М., 1994. – С. 169–217. 



179 
 

61.  Дементьева И. Е. Интертекстуальность и устойчивые элементы текста 

Электронный ресурс / И. Е. Дементьева – Режим доступа : 

http://www.utmn.ru/frgf/No9/textl6.htm 

62.  Денисова Г. В. В мире интертекста : язык, память, перевод / Г. В. Денисова. 

– М. : Азбуковник, 2003. – 297 с. 

63.  Дронова Е. М. Проблемы перевода стилистического приема аллюзии в 

англо-ирландской литературе первой половины XX века). – [Електронний 

ресурс] / Е. М. Дронова. – Режим доступу : http://www.ebiblioteka.lt/resursai/ 

Uzsienio%20leidiniai/Voronezh/lin/2004-01/l in0401_15.pdf 

64.  Дронова Е. М. Стилистический прием аллюзии в свете теории 

интертекстуальности : дисс. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / 

Е. М. Дронова. – Воронеж, 2006. – 182 с. 

65.  Дюбуа Ж. Общая риторика / Ж. Дюбуа, Ф. Эделин, Ж.-М. Клинкенберг, 

Ф. Мэнге Пир, А. Тринон / пер. с фр. / общ. ред. А.К. Авеличева. – М. : 

КомКнига, 2006. – 360 с. 

66.  Ерофеева И. В. Аксиология медиатекста в российской культуре 

(репрезентация ценностей в журналистике начала ХХІ века) : автореф. дис. 

на соискание учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.01.10 

„Журналистика” / И. В. Ерофеева. – СПб., 2010. – 53 с. 

67.  Єсипенко Н. Г. Лексико-семантичні компоненти авторського стилю і мовна 

картина світу (на матеріалі англомовної прози воєнної та мирної тематик) : 

автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 

„Германські мови” / Н. Г. Єсипенко. – Чернівці, 2007. – 22 с. 

68.  Єсипенко Н. Г. Мовна картина світу як експлікація концептосистеми / 

Н. Г. Єсипенко // Наукові записки. Серія : Філологічні науки 

(мовознавство). – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – 

Вип. 127. – С. 67–71. 

69.  Жаева Р. Р. Способы акутализации прецедентных феноменов в 

публицистических текстах Ю. Д. Поминова : автореф. дис. на соискание 



180 
 
учен. степени канд. филол. наук : спец. 10.02.19 „Теория языка”, спец. 

10.02.01 „Русский язык” / Р. Р. Жаева. – Кемерово, 2012. – 25 с. 

70.  Желтоногова Т. В. Заголовок як компонент структури українського 

поетичного тексту : Автореф. дис. ... канд. філол. наук / Т. В. Желтоногова. 

– Кіровоград, 2004. – 19 с. 

71.  Захаренко И. В. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как 

символы прецедентных феноменов [Электронный ресурс] / И. В. Захаренко, 

В. В. Красных, Д. Б. Гудков, Д. В. Багаева // Язык, сознание, 

коммуникация : сб. статей. – 1997. – № 1. – Режим доступу : 

http://www.philol.msu.ru/~slavphil/books/jsk_index.html. – Заголовок з екрану.  

72.  Здоровега В. Й. Теорія і методика журналістської творчості : [підручник]. – 

2-ге вид., перероб. і допов. / В. Й. Здоровега. – Львів : ПАІС, 2004. – 268 с. 

73.  Зелянко С. В. Інтертекст у публіцистичному мовленні : автореф. дис. на 

здобуття наукового ступеня канд. філол. наук : спец. 1.10.10 

„Журналістика” / С. В.  Зелянко. – Мінськ, 2012. – 20 с. 

74.  Землянова Л. М. Современная американская коммуникативистика : 

теоретические концепции, проблемы, прогнозы / Л. М. Землянова. – М. : 

МГУ, 1995. – 271 с. 

75.  Земская Е. А. Цитация и виды ее трансформации в заголовках современных 

газет / Е. А. Земская // Поэтика. Стилистика. Язык и культура. Памяти 

Татьяны Григорьевны Винокур. – М. : Наука, 1996б. – С. 157–168. 

76.  Зірка В. В. Мовна парадигма маніпулятивної гри в рекламі : Автореф. дис... 

д-ра філол. наук : 10.02.02 / В. В. Зірка; НАН України. Ін-т мовознав. 

ім. О. О. Потебні. – К., 2005. – 32 c.  

77.  Іванов В. Ф. Техніка оформлення газети : [курс лекцій] / В. Ф. Іванов. – К. : 

Т-во „Знання”, КОО, 2000. – 222 с. 

78.  Игнатов К. Ю. Интертекстуальные словосочетания как средство анализа 

авторского стиля / К. Ю. Игнатов // Вестник МГУ. Сер. 19. Лингвистика и 

межкультурная коммуникация. – 2006. – № 4. – С. 114–132. 



181 
 

79.  Ильин И. П. Постмодернизм от истоков до конца столетия : эволюция 

научного мифа / И. П. Ильин. – М. : Интрада, 1998. – 225 с. 

80.  Ильин И. П. Постструктурали смисл : Логико-семантические проблемы / 

И. П. Ильин, Н. Д. Арутюнова. – 3-е изд., стер. – М. : Едиториал УРСС, 

2003. – 383 с. 

81.  Ильясова С. В. Словообразовательная игра как феномен языка 

современных СМИ / С. В. Ильясова // Социальные и гуманитарные науки. 

Отечественная и зарубежная литература. – Сер. 6. Языкознание. – М., 2003а. 

– С. 110–116. 

82.  Ильясова С. В. Языковая игра в СМИ и рекламе : опыт сопоставительного 

анализа / С. В. Ильясова // Русский язык и активные процессы в 

современной речи : Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции. – М. : Илекса, 2003. – С. 404–408. 

83.  Ильясова С. В. Игра с игрой : словообразовательная игра с прецедентными 

феноменами / С. В. Ильясова // Язык. Текст. Дискурс : II Международная 

научная конференция, посвящённая юбилею профессора Г. Ф. Гавриловой : 

Труды и материалы. Ч. 1. – Ростов-на Дону : Изд-во РГПУ, 2005. –    

 С. 112–116. 

84.  Ильясова С. В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и 

рекламы / С. В. Ильясова, Л. П. Амири. – М. : Флинта, 2009. – 296 с. 

85.   Иссерс О. С. Речевое воздействие / О. С. Иссерc. – Уч. пособ. – 2-е изд. – 

М. : Флинта : Наука, 2011. – 224 с. 

86.  Ільченко О. А. Мовностилістичні модифікації преси ХХІ ст. : природа й 

наслідки / О. А. Ільченко // Збірник наукових праць Харківського 

національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди 

„Лінгвістичні дослідження” : [зб. наук. пр.] – Харків, 2011. – Вип. 31. – 

С. 157–161.  

87.  Ільченко О. А. Прецедентність як ознака текстів сучасної преси (на 

матеріалі метафоричних словосполучень) / О. А. Ільченко // Збірник 

наукових праць Харківського національного педагогічного університету 



182 
 
імені Г. С. Сковороди „Лінгвістичні дослідження” : [зб. наук. пр.] – Харків, 

2012. – Вип. 34. – C. 97–100. 

88.  Какоркина Е. В. Новизна и стандарт в языке современной газеты 

(Особенности использования стереотипов) / Е. В. Какоркина // Поэтика. 

Стилистика. Язык и культура. Памяти Татьяны Григорьевны Винокур. – 

М. : Наука, 1996. – С. 169–180. 

89.  Калякіна О. О. Комунікативно-стилістична модифікація фразем у 

заголовках української преси кінця XX – початку XXI століття : дис. ... 

канд. фі- лол. наук: 10.02.01 / Калякіна Олександра Олександрівна. – К., 

2008. – 261 с. 

90.  Кам’янець А. Б. Інтертекстуальна іронія і переклад : [монографія] / 

А. Б. Кам’янець, Т. Є. Некряч. – К. : Видавець В. М. Карпенко, 2010. – 176 с. 

91.  Карасик В. И. Концепты-регулятивы / В. И. Карасик // Язык, сознание, 

коммуникация : сб. статей / отв. ред. В. Красных и А. Изотов. – М. : Макс 

Пресс, 2005. – Вып. 30. – С. 94–109. 

92.  Карасик В. И. Языковой круг : личность, концепты, дискурс / Владимир 

Иллич Карасик. – М. : Гнозис, 2004. – 390 с. 

93.  Караулов Ю. Н. Активная грамматика и ассоциативно-вербальная сеть / 

Юрий Николаевич Караулов. – М. : Ин-т русского языка им. 

В. В. Виноградова. – М., 1999. – 180 с. 

94.  Караулов Ю. Н. Роль прецедентных текстов в структуре и 

функционировании языковой личности / Ю. Н. Караулов // Научные 

доклады и новые направления в преподавании русского языка и 

литературы. Доклады советской делегации на VI конгрессе МАПРЯЛ. – М., 

1986. – С. 105–126. 

95.  Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность [Текст] / 

Ю. Н. Караулов. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с. 

96.  Квадратура смысла. Французская школа анализа дискурса / под ред. 

П. Серио. – М. : Прогресс, 2002. – 416 с. 



183 
 

97.  Киосе М. И. Лингво-когнитивные аспекты аллюзии : на материале 

заголовков английских и русских журнальных статей : дисс. … канд. филол. 

наук : 10.02.20 / М. И. Киосе. – М., 2002. – 281 с. 

98.  Клушина Н. И.  Язык публицистики : константы и переменные / 

Н. И. Клушина // Русская речь. – 2004б. – № 3. – С. 53–55. 

99.  Ковбасенко Ю. І. Література постмодернізму : по той бік різних боків / 

Ю. І. Ковбасенко // Всесвітня література та культура. – 2003. – № 12. –  

С. 2–13. 

100.  Комарова З. И.  Методология, метод, методика и технология научных 

исследований в лингвистике / З. И. Комарова. – Учебное пособие. – 

Екатеринбург : Изд-во УрФУ, 2012. – 818 с.  

101.  Комісар Л. П.  Ідея інтертекстуальності в філософії культури : 

автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.04 / Л. П.  Комісар. – Київський 

національний ун- т ім. Тараса Шевченка. – К., 2008. – 16 с. 

102.  Костомаров В. Г. Как тексты становятся прецедентными / 

В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова // „Русский язык за рубежом”. – 1994. – 

№ 1. – С. 73–76. 

103.  Костомаров В. Г. Старые мехи и молодое вино. Из наблюдений над 

русским словоупотреблением конца XX века [Текст] / В. Г. Костомаров, 

Н. Д. Бурвикова. – Краснодар : Златоуст, 2001. – 172 с.  

104.  Костомаров В. Г. Единицы лингвокультурного пространства [Текст] / 

В. Г. Костомаров, Н. Д. Бурвикова // Русский язык как иностранный : 

Теория. Исследования. Практика. – СПб., – 2003. – Вып. 6. – C. 25–37.  

105.  Кочерган М. П. Загальне мовознавство : Підручник. – Вид. 2-ге, випр. 

і доп. – К. : Академія, 2006. – 464 с. 

106. Красных В. В. Система прецедентных феноменов в контексте 

современных исследований / В. В. Красных // Язык. Сознание. 

Коммуникация : сб. статей / ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – М. : 

„Филология”, 1997. – Вып. 2. – С. 5–13. 



184 
 

107. Красных В. В. Лингвокогнитивный подход к коммуникации / 

В. В. Красных // Язык. Сознание. Коммуникация : сб. статей / ред. 

В. В. Красных, А. И. Изотов. – М. : Диалог, 2000. – Вып. 12. – С. 41– 46. 

108. Красных В. В. Этнопсихолингвистика и лингвокультурология : Курс 

лекций [Текст]. –М. : ИТДГК „Гнозис”, 2002. – 284 с.  

109. Красных В. В. „Свой” среди „чужих” : миф или реальность? / 

В. В. Красных. – М. : ИТДГК „Гнозис”, 2003. – 375 с. 

110. Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман / Ю. Кристева // Вестник 

Московского Университета. Сер. 9. Филология. – 1995. – №1. – С. 97–124. 

111. Крутько Т. В. Англомовна реклама у віртуальному просторі : дис. ... 

канд. філол. наук : 10.02.04 / Тетяна Валеріївна Крутько. – Рівне : РІСКСУ, 

2006. – 216 с. 

112. Крутько Т. В. Прецедентні феномени у рекламному дискурсі (на 

матеріалі банерної реклами) / Т. В. Крутько // Науковий вісник Волинського 

національного університету ім. Лесі Українки : Філологічні науки / [відп. 

ред. Є. І.  Гороть]. – Луцьк : Волинський національний університет імені 

Лесі Українки. – 2012. – № 6. – С. 104–107. 

113. Кузнецова Г. В. Алюзія як лінгвістичне явище / Г. В. Кузнецова // 

Науковий вісник Міжнародного  гуманітарного університету Сер. : 

Філологія. – Одеса, 2014.– № 9. – С. 89–91. 

114. Кузьмина Н. А. Интертекст и его роль в процессах эволюции 

поэтического языка / Н. А. Кузьмина. – М. : КомКнига, 2007. – 272 с. 

115. Кулик В. М. Дискурс українських медій : ідентичності, ідеології, 

владні стосунки / Кулик Володимир Михайлович. – К. : Критика, 2010. – 

656 с. 

116. Курбакова Ю. В. Национально-прецедентные феномены и единицы с 

метафорическим значением в СМИ (на материале современных 

американских журналов) : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / 

Курбакова Юлия Владимировна. – М., 2006. – 173 с. 



185 
 

117. Кушнерук С. Л. Сопоставительное исследование прецедентных имён в 

российской и американской рекламе : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.20 / 

Кушнерук Светлана Леонидовна. – Екатеринбург, 2006. – 213 с. 

118. Лавриненко О. О. Алюзивна об’єктивізація концептів прецедентних 

текстів (на матеріалі англомовних публіцистичних текстів) / 

О. О. Лавриненко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

hppt://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/April2011_l/Lavrynenko.pdf. – 

Заголовок з екрану.  

119. Лавриненко О. О. Комунікативно-прагматичний потенціал алюзії в 

англійському та українському публіцистичному дискурсі : дис. ... канд. 

філол. наук : 10.02.17 / Лавриненко Олександр Олександрович. – К., 2008. – 

235 с. 

120. Лазарева Э. А. Заголовок в газете : [учебное пособие для студентов-

журналистов] / Э. А. Лазарева. – Свердловськ : Изд. Уральського унив-та, 

1989. – 96 с. 

121. Лазутина Г. В. Основы творческой деятельности журналиста / 

Г. В. Лазутина. – М. : Наука, 2000. – 240 с. 

122. Левицкий В. В. Квантитативные методы в лингвистике / 

В. В. Левицкий. – Черновцы : Рута, 2004. – 190 с. 

123. Леонтович О. А. Введение в межкультурную коммуникацию : учеб. 

пособие / О. А. Леонтович. – М. : Гнозис, 2007. – 368 с. 

124. Леонтьев А. А. Бессознательное и архетипы как основа 

интертекстуальности / А. А. Леонтьев // Текст. Структура и семантика. 

Т. 1. – М., 2001. – С. 92–100. 

125. Лисоченко О. В. Языковая игра на газетной полосе (в свете 

металингвистики и теории коммуникации) / О. В.  Лисоченко // Эстетика и 

поэтика языкового творчества : Межвуз. сб. науч. тр. / К 95-летию со дня 

рождения М. А. Шолохова. – Таганрог : Изд-во Таганрогского гос. пед.    

ин-та, 2000. – С. 128–142. 



186 
 

126. Лiсовий I. В. Заголовок як засiб зацiкавлення читача / I. В. Лiсовий // 

Державнiсть, мораль i ЗМI : Матерiали науково-практичної конференцiї    

7–9 серпня 2000 р. / Упор. В. Т. Денисюк, А. М. Якубюк. – Луцьк, 2000. – 

С. 97–100. 

127. Либиг С. В. Интертекстуальные особенности текстов о Вильгельме 

Телле : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филол. наук : специальность 

10.02.04 „Герм. яз.” / Либиг Светлана Владимировна; Санкт-Петерб. гос.  

ун-т. – Санкт-Петербург, 2009. – 24 с. 

128. Лотман Ю. М. Семиосфера / Ю. М. Лотман. – Спб. : „Искусство-

СПБ”, 2000. – 704 с. 

129. Лотоцька К. Я. Літературна алюзія у романах Айріс Мердок / 

К. Я. Лотоцька, М. Іваськевич // Вісник Львів. ун-ту : Сер. : Іноземні мови. – 

Львів, 2008. – Вип. 15. – С. 16–23. 

130. Лотоцька К. Я. Типологія та прагматика іншомовних елементів у 

текстах сучасних травелогів / К. Я. Лотоцька // Мова і культура (Науковe 

видання). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – Вип. 14. –Том VIII 

(154). – С. 157–162. 

131. Макгауен Т. В. Прецедентні імена в сучасному американському медіа-

дискурсі : лінгвокогнітивний і функціональний аспекти : автореф. дис. на 

здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські 

мови” / Макгауен Тетяна Вікторівна. – Херсон, 2012. – 20 с. 

132. Малышева В. А. Введение в лексическую семантику русского язика / 

В. А. Малышева. – Учебное пособие. – Пермь, 2000. – 84 с. 

133. Марушкевич О. В. Реалізація явища інтертекстуальності у 

художньому дискурсі постмодернізму (на матеріалі сучасних 

американських коротких оповідань) / О. В. Марушкевич // Філол. 

трактати. – 2012. – № 4. – С. 62–67.  

134. Марченко Т. В. Манипулятивный потенциал интертекстуальных 

включений в современном политическом дискурсе : автореф. дис. на соиск. 



187 
 
учен. степ. канд. фил. наук : 10.02.19 / Марченко Татьяна Владимировна. – 

Ставрополь, 2007. – 28 с. 

135. Маслова В. А. Лингвокультурология : Учебное пособие для студентов 

вузов [Текст] / В. А.  Маслова. – М. : Академия, 2001. – 208 с.  

136. Машкова Л. А. Аллюзивность как категория вертикального 

контекста / Л. А. Машкова // Вестник Московского университета. Серия 9. 

Филология. – 1989. – № 2. – С. 25–33. 

137. Медниc Н. Е. Феномен сверхтекста / Н. Е. Меднис // [Электронный 

ресурс] : Режим доступу : http//www.megansk.ru – Заголовок з екрану. 

138. Меерсон О. А Индивидуальный стиль с точки зрения цитат и 

интертекста / О. А. Меерсон, М. Ю. Михеев // Компьютерная лингвистика и 

интеллектуальные технологии. Труды Международной конференции 

Диалог 2002. – Т. 1. – Москва, 2002. – С. 283–290. 

139. Мельник Ю. А. Прецедентні висловлення пісенного походження у 

сучасному російськомовному публіцистичному дискурсі [Текст] : автореф. 

дис… канд. філол. наук : 10.02.02 / Таврійський національний університет 

ім. В. І. Вернадського/ Юлія Анатоліївна Мельник. – Сімферополь, 2011. – 

19 с. 

140. Микитів Г. В. Інтерпретація газетних заголовків у сучасному 

інформаційному просторі [Текст] / Г. В. Микитів// Вісник Запорізького 

національного університету : зб. наук. пр. Філологічні науки. – Запоріжжя, 

2010. – № 1. – С. 233–237. 

141. Михайлин  І. Л. Основи журналістики : [Підручник] / І. Л. Михайлин. 

– 3-тє вид., доп. і поліпш. – К. : ЦУЛ, 2002. – 284 с. 

142. Москвин В. П. Цитирование, аппликация, парафраз : к разграничению 

понятий / В. П. Москвин // Филологические науки. – 2002. – № 1. –      

С. 63–70. 

143. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире : 

методология анализа и практика исследований / М. М. Назаров – М. : УРСС, 

2002. – 240 с. 



188 
 

144. Найдюк О. В. Семантичні та функціональні особливості прецедентних 

феноменів у німецькомовному дискурсі : автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд. філол. наук : спец. 10.02.04 „Германські мови” / Оксана 

Василівна Найдюк. – Київ, 2009. – 17 с. 

145. Найдюк О. В. Роль прецедентних феноменів у самовираженні суб’єкта 

мовлення / О. В. Найдюк // Наукові записки [Національного університету 

„Острозька академія”]. Сер. : Філологічна. – 2010. – Вип. 16. – С. 200–203. – 

Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2010_16_34.pdf. – 

Заголовок з екрану.  

146. Наумова О. Е. Прецедентные тексты : аспекты изучения и 

функционирование в публицистическом дискурсе /  О. Е. Наумова 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.philol.msu.ru/~rlc2004/files/sec/16.doc. – Заголовок з екрану.  

147. Нахимова Е. А. Прецедентные онимы в современной российской 

массовой коммуникации : теория и методика когнитивно-дискурсивного 

исследования / Е. А. Нахимова. – Екатеринбург, 2011. – 276 с. 

148. Новохачева Н. Ю. Стилистический прием аллюзии в газетно-

публицистическом дискурсе конца XX – начала XXI веков : дисc. канд. фил. 

наук / Н. Ю. Новохачева. – Ставрополь, 2005. – 198 с. 

149. Носенко И. А. Начала статистики для лингвистов / И. А. Носенко. – 

М. : Высшая школа, 1981. – 160 с. 

150. Павловская О. В. Средства речевой выразительности / 

О. В. Павловская // Культура русской речи / Под ред. Л. К. Граудиной, 

Е. Н. Ширяева. – М. : Высшая школа, 1998. – С. 267–274. 

151. Папкина Д. С. Типы литературных аллюзий / Д. С. Папкина // Вестник 

Новгородского государственного университета. – 2003. – № 25. – С. 78–82. 

152. Перебийніс В. І. Статистичні методи для лінгвістів / В. І. Перебийніс // 

Навч. посібник. – Вінниця : Нова книга, 2002. – 171 с. 

153. Переломова О. С. Лінгвокультурні коди інтертекстуальності 

українського художнього дискурсу : діахронічний аспект / О. С. Переломова 



189 
 
// монографія. – Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка. – 

Суми, 2008. – 208 c.  

154. Переломова О. С. Інтертекстуальність як системотвірна текстово-

дискурсивна категорія [Електронний ресурс] / О. С. Переломова // 

Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2008. – 

Вип. 34. – С. 87–95. – Режим доступу : http ://nbuv.gov.ua/j-

pdf/znpgvzdia_2008_34_11.pdf 

155. Переломова О. С. Інтертекстуальність і літературна компаративістика 

// Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур : Пам’яті 

академіка Леоніда Булаховського : зб. наук. пр. – Вип. 18. – К. : „Освіта 

України”, 2012. – С. 297–302. 

156. Пикулева Ю. Б. Культурный фон современной телевизионной 

рекламы / Ю. Б. Пикулева // Известия Уральского государственного 

университета. – Екатеринбург, 2002. – № 24. – С. 268–276. 

157. Покровская Е. А. Человек в языке и культуре : новый аспект изучения 

/ Е. А. Покровская // Антропоцентрическая парадигма в филологии : 

материалы Международной научной конференции. Ч. 2. Лингвистика. – 

Ставрополь : Изд-во СГУ, 2003. – С. 11–18. 

158. Полубиченко Л. В. Топология цитат в художественной и научной речи 

/ Л. В. Полубиченко, В. П. Андросенко // Филол. науки. – 1989. – № 3. – 

С. 58–64. 

159. Потылицына И. Г. Дискурсивный аспект аллюзивной 

интертекстуальности английского ессе : дисс. канд. филол. наук : 10.02.04. / 

Потылицина Ирина Геннадьевна. – М., 2005. – 213 с. 

160. Потятиник У. О. Типи функціонування інтертексту у медіа-дискурсі / 

У. О. Потятиник // Наукові записки. Серія : філологічні науки. – Острог, 

2007. – Вип. 89 (5). – С. 220–224. 

161. Потятиник У. О. Феномен прецедентності в арсеналі мовної гри (на 

матеріалі англомовних медійних текстів) / У. О. Потятиник // Науковий 



190 
 
вісник Волинського державного університету імені Лесі Українки. – Луцьк, 

2007. – С. 241–244. 

162. Прияткина А. Ф. Русский язык : Синтаксис осложненного 

предложения : Учебное пособие для филол. спец. вузов / А. Ф. Прияткина. – 

М. : Высшая школа, 1990. – 176 с. 

163. Просалова В. А. Празька літературна школа : текст, контекст, 

інтертекст : автореф. дис. д-ра філол. наук : 10.01.06 / Просалова Віра 

Андріївна; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – 

32 с. 

164. Просалова В. А. Інтертекстуальність художнього тексту : 

текстотвірний і рецептивний аспекти : монографія / В. А. Просалова, 

О. С. Бердник. – Донецьк : Норд-Прес, 2010. – 152 c.  

165. Прохоров Ю. Е. Действительность. Текст. Дискурс : учеб. пособие / 

Ю. Е. Прохоров. – М. : Флинта : Наука, 2006. – 224 с. 

166. Птушко С. В. Окказиональные актуализации пословиц в заголовках 

англоязычной газетно-журнальной публіцистики : дис. ... канд. филол. 

наук : 10.02.04 / Птушко Светлана Владимировна. – Н. Новгород, 2006. – 

180 с. 

167. Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности : пер. с фр. / 

общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова / Натали Пьеге-Гро. – М. : 

Издательство ЛКИ, 2008. – 240 с. 

168. Різун В. В. Теорія масової комунікації : підруч. для студ. галузі 0303 

„журналістика та інформація” / В. В. Різун. – К. : Видавничий центр 

„Просвіта”, 2008. – 260 с. 

169. Ріпей М. В. Особливості архітектоніки газетного заголовка / 

М. В. Ріпей. – Вісник Львів. ун-ту. Серія : Журналістика, 2011. Вип. 35. – 

С. 295–302. 

170. Рябініна О. К. Інтертекстуальність у дискурсі сучасної української 

преси : лінгвістичний аспект : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. 



191 
 
філол. наук : спец. 10.02.01 „Українська мова” / Рябініна Олена 

Костянтинівна. – Харків, 2008. – 20 с. 

171. Самотик Л. Г. Антонимы / Л. Г. Самотик // Стилистический 

энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. Кожиной. – 

М. : Флинта : Наука, 2003. – С. 16–19. 

172. Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры / 

В. З. Санников. – М. : Языки славянской культуры, 2002. – 552 с. 

173. Сахарук І. В. Типологія прецедентних феноменів у сучасному 

українському дискурсі / І. В. Сахарук // Лінгвістичні студії. – Донецьк, 2011. 

– Вип. 23. – С. 197–203. 

174. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми / 

О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с. 

175. Семенец О. П. Прецедентный текст в языке газеты : Динамика 

дискурса 50–90-х годов : автореф. дис. на соискание учен. степени канд. 

филол. наук : спец. 10.02.01 „Русский язык” / О. П. Семенец. – СПб., 2004. – 

22 с. 

176. Семида О. В. Прагматична спрямованість заголовків у друкованому 

медійному дискурсі (на матеріалі французької преси) / О. В. Семида // 

Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць. – К. : 

Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 147–149. 

177. Серажим К. С. Дискурс як предмет лінгвістичного дослідження / 

К. С. Серажим // Ономастика і апелятиви : Зб. наук. праць / Наук. редактор 

В. О. Горпинич. – Дніпропетровськ : ДДУ, 2001. – Вип. 14. – С. 139–145. 

178. Серажим К. С. Комунікативно-функціональні теорії дискурсу / 

К. С. Серажим // Вісник Дніпропетровського університету : 

Літературознавство. Журналістика / Відп. редактор д. філол. н. 

В. Демченко. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2001. – Вип. 4. – С. 99–104. 

179. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище : методологія, 

архітектоніка, варіативність / К. С. Серажим / [На матеріалах сучасної 



192 
 
газетної публіцистики] : Монографія / За ред. В. Різуна. Київ. нац. ун-т ім. 

Тараса Шевченка. – К., 2002. – 392 с. 

180. Сергеева Г. Г. Аспекты функционирования прецедентных имен в 

молодежной среде / Г. Г. Сергеева // Филологические науки. – 2003. – № 2. – 

С. 102–110.  

181. Сереброва С. Б. Лексико-стилістичні особливості мови сучасної газети 

/ С. Б. Сереброва // Вісник Донецького університету, серія Б : Гуманітарні 

науки, вип.1–2. – 2006. – С. 98–105. 

182. Сереброва С. Б. Философские основы современной лингвистики 

текста / С. Б. Сереброва // „Розвиток наукових досліджень 2006” : Матеріали 

другої міжнародної науково-практичної конференції, м. Полтава,               

27–29 листопада 2006 р. – Полтава : Вид-во „ІнтерГрафіка”, 2006. – Т.4 – 

С. 78–81. 

183. Сереброва С. Б. Функционально-стилистические особенности 

газетных заголовков / С. Б. Сереброва // Русский язык и литература. 

Проблемы изучения и преподавания в Украине, сборник научных работ, 

Киев : УАПРЯЛ, КНУ имени Т.Шевченко, Национальный педагогический 

университет имени М.П.Драгоманова, 2006. – С. 154–158. 

184. Сереброва С. Б. Языковая игра – характерный признак современной 

газеты / С. Б. Сереброва // Материалы III Международной научной 

конференции. Лексико-грамматические инновации в современных 

восточнославянских язиках : УАПРЯЛ, ДНУ, 19–20 апреля 2007 года. – 

Дніпропетровськ : „Пороги”, 2007. – С. 303–306. 

185. Сереброва С. Б. Особенности функционирования лексики в 

современном политическом дискурсе / С. Б. Сереброва // Вісник 

Дніпропетровського університету. Серія Мовознавство. Випуск 13, том 2. – 

Дніпропетровськ, видавництво Дніпропетровського національного 

університету, 2007, № 4/2. – С. 230–236. 

186. Сереброва С. Б. Интертекстуальность современных масс-медийных 

авторских текстов / С. Б. Сереброва // Материалы ХIV Международной 



193 
 
конференции „Язык и мир”. – Ялта : Крымское отделение УАПРЯЛ. – 2007. 

– С. 162–166. 

187. Сереброва С. Б. Роль прецедентных феноменов в структуре и 

функционировании языка масс-медиа в Украине / С. Б. Сереброва // Вісник 

Сумського державного університету, серія : Філологічні науки. – № 2. – 

2007. – С. 45–48. 

188. Сереброва С. Б. Этнокультурная специфика прецедентных феноменов 

/ С. Б. Сереброва // Традиции и новации в обучении иностранных студентов 

на подготовительном и основном етапах : Тезисы региональной научно-

пректической конференции ДонНУ. – Донецк : ООО „Юго-Восток, Лтд”, 

2008. – С. 76–78. 

189. Сереброва С. Б. Прецедентность заголовков современной 

региональной и городской прессы (на примере русскоязычных СМИ 

Донецка и Донецкой области) / С. Б. Сереброва // Наукові записки, серія : 

Філологічні науки, вип. 75(3), Кіровоградський державний педагогічний 

університет імені Володимира Винниченка, 2008. – С. 237–240. 

190. Сереброва С. Б. Классификация прецедентных феноменов по степени 

устойчивости (на материале региональных и городских печатных СМИ) / 

С. Б. Сереброва // Материалы ХV Международной конференции „Язык и 

мир”. – Ялта : Крымское отделение УАПРЯЛ, научный журнал „Культура 

народов Причерноморья”, 2008. – С. 265–267. 

191. Сереброва С. Б. Семантический аспект использования прецедентных 

феноменов в региональном медиадискурсе / С. Б. Сереброва // Мова і час. 

Збірник наукових праць Всеукраїнської науково-практичної конференції / 

Укладачі доц. Мачай Т. О., Лазарєва Л. К. – Донецьк : ДонНТУ, 2009. – 

С. 84–87.  

192. Сереброва С. Б. Использование сниженных прецедентных 

высказываний в дискурсе современной региональной и городской прессы / 

С. Б. Сереброва // Русский язык и литература : Сб. науч. тр. – К., 2009. – 

С. 173–176. 



194 
 

193. Сереброва С. Б. Прецедентні феномени в дискурсі сучасних змін : 

проблема функціонування і реалізації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 

10.02.02 / С. Б. Сереброва ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Донецьк, 

2009. – 19 c.  

194. Сидоренко К. П. Скрытая цитата / К. П. Сидоренко // Рус. язык в 

школе. – 1995. – № 2. – С. 98–102. 

195. Сидорова М. Ю. Русский язык и культура речи / М. Ю. Сидорова, 

В. С. Савельев // Курс лекций для студентов нефилологических вузов. – М. : 

Высшая школа, 2002. – 432 с. 

196. Слінчук В. В. Соціальна типізація гендерних стереотипів у мові ЗМІ / 

В. В. Слінчук // Наук. зап. Ін-ту журналістики. – К., 2004. – Т. 17. – С. 67–74. 

197. Слышкин Г. Г. От текста к символу : лингвокультурные концепты 

прецедентных текстов в сознании и дискурсе / Г. Г. Слышкин – М. : 

Academia, 2000. – 128 c. 

198. Сметанина С. И. Медиа-текст в системе культуры (динамические 

процессы в языке и стиле журналистики конца ХХ века) / С. И. Сметанина. 

– СПб, 2002. – 384 c. 

199. Солганик Г. Я. Автор как стилеобразующая категория 

публицистического текста / Г. Я. Солганик // Вестник МУ. – Сер. 10. 

Журналистика. – 2001а. – № 3. – С. 77–80. 

200. Солганик Г. Я. Стилистика текста / Г. Я. Солганик. – М. : Наука, 

2001б. – 256 с. 

201. Соломина Н. В. Интертекстуальный тезаурус современной языковой 

личности : автореф. дис. на соиск. уч. ст. кандидата филол. наук / 

Н. В. Соломина. – Омск : Омский государственный университет им. 

Ф. М. Достоевского. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://cheloveknauka.com/intertekstualnyy- tezaurus-sovremennoy-yazykovoy-

lichnosti#ixzz3FLx052JX  

202. Сорокин Ю. А. Антропоцентризм vs. Антропофилия : доводы в пользу 

второго понятия / Ю. А. Сорокин // Язык. Сознание. Коммуникация : сб. 



195 
 
статей / ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – М. : „Филология”, 1998. – 

Вып. 4. – С. 34–45.  

203. Степанов Ю. С. Основы общего языкознания / Ю. С. Степанов. – изд. 

2-е, перераб. – М. : Просвещение, 1975. – 271 с. 

204. Степанов Ю. С. „Интертекст”, „интернет”, „интерсубъект” 

(к основаниям сравнительной концептологии) / Ю. С. Степанов // Известия 

АН : Серия литературы и языка. – 2001. – Т. 60. – № 1. – С. 3–11. 

205. Сунько Н. О. Інтертекст як маркер культурного коду в англомовному 

газетному заголовку / Н. О. Сунько // Наукові записки : зб. наук. пр. – 

Вип. 19. – Острог : Вид-во Національного університету „Острозька 

академія”, 2011. – С. 149–155. – (Серія : „Філологічна”).  

206. Сунько Н. О. Інтеретекстуальність – інтертекст : до проблеми 

демаркації понять / Н. О. Сунько // Наукові праці Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка : зб. наук. пр. – Кам’янець-

Подільський : ПП „Медобори-2006”, 2011. –  Вип. 26 : Філологічні науки. – 

С. 316–319.  

207. Сунько Н. О. Інтертекстуальність та прецедентність як репрезентанти 

публіцистичного дискурсу (на матеріалі заголовків англомовних статей) / 

Н. О. Сунько // Наукове періодичне видання Вісник Житомирського 

державного університету імені Івана Франка. – Житомир : Вид-во ЖДУ 

ім. І. Франка. – 2011. – Вип. 58. – С. 208–212.  

208. Сунько Н. О. Особливості таксономії алюзивних одиниць / 

Н. О. Сунько // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного 

університету імені Івана Огієнка : зб. наук. пр. –  Кам’янець-Подільський : 

„Аксіома”, 2012. – Вип. 29 : Філологічні науки. – С. 229–232.  

209. Сунько Н. О. Алюзивні одиниці в англомовному газетному заголовку 

як джерело імпліцитних значень / Н. О. Сунько // Мова. Культура. 

Комунікація : На перехресті світів : матеріали ІІІ-ї Міжнародної наукової 

конференції (Чернігів, 26 квітня 2012 р.). – Чернігів : Чернігівський нац. 

пед. уні-т імені Т. Г. Шевченка. – 2012. – С. 121–123. 



196 
 

210. Сунько Н. О. Претексти як алюзивні денотати першого рівня в 

англомовному газетному заголовку / Н. О. Сунько // Науковий вісник 

Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Вид-чий дім 

„Родовід”, 2014. – Вип. 708–709 : Германська філологія. – С. 139–143.  

211. Сунько Н.О. Интертекстуальные фразеологизмы как носители 

лингвокультурного потенциала в англоязычном газетном заголовке / 

Н. О. Сунько // European Applied Sciences. – Germany : ORT Publishing, 

2014. – № 9.  – С. 93–95. – ISSN 2195–2183 

212. Сунько Н. О. Алюзивні репрезентанти та їх типи в англомовному 

газетному заголовку / Н. О. Сунько // „Людина як суб’єкт міжкультурної 

комунікації : сучасні тенденції у філології, перекладі та навчанні іноземних 

мов” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26–

27 грудня 2014 р.). – Львів : ГО „Наукова філологічна організація „ЛОГОС”, 

2014. – С. 101–104.  

213. Сунько Н. О. Когнітивна метафора як тропеїчний трансформант у 

структурі алюзивного газетного заголовка / Н. О. Сунько // Наукові записки 

Національного університету „Острозька академія” : зб. наук. пр. – Острог : 

Вид-тво Національного університету „Острозька академія”, 2015. – Вип. 51. 

– С. 98–101. – (Серія „Філологічна”). 

214. Сунько Н. О. Формальна актуалізація прецедентних текстів як спосіб 

трансформації цитат у газетному заголовку / Н. О. Сунько // Науковий 

вісник Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Чернівці : Видавничий 

дім „Родовід”, 2015. – Вип. 740–741 : Германська філологія. –  С. 217–221. 

215. Сунько Н. О. Структурно-семантична класифікація алюзивних 

газетних заголовків / Н. О. Сунько // „Мова та література у 

полікультурному просторі” : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції (Львів, 13–14 лютого 2015 р.). – Львів : ГО „Наукова 

філологічна організація „ЛОГОС”, 2015. – С. 135–139.  

216. Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / 

А. Е Супрун // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6. – C. 17–29.  



197 
 

217. Тертичний О. О. Особливості використання сучасних рекламних 

засобів / О. О. Тертичний // Зовнішня торгівля : економіка, фінанси, право. – 

2014. – № 2. – С. 150–154. 

218. Тимошик М. С. Книга для автора, редактора, видавця : [Практичний 

посібник] / М. С. Тимошик. – 2-ге вид., стереотипне. – К. : Наша культура і 

наука, 2006. – 560 с. 

219. Тухарели М. Д. Аллюзия в системе художественного произведения : 

дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.01.08 / М. Д. Тухарели. – М., 2006. – 

186 с. 

220. Тютенко А. А. Структура і функції алюзії в пресі Німеччини, Австрії 

та Швейцарії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 

спец. 10.02.04 „Германські мови” / А. А. Тютенко. – Харків, 2000. – 21 с. 

221. Усовская Э. А. Постмодернизм в культуре ХХ века : учеб. пособие / 

Э. А. Усовская. Минск : БГУ, 2003. – 62 с. 

222. Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов. Контрапункт 

интертекстуальности / Н. А. Фатеева. – 4-е издание. – М. : Либроком, 2012. 

– 284 с. 

223. Федотова Л. Н. Массовая информация : стратегии производства и 

тактика потребления / Л. Н. Федотова. – М. : МГУ, 1996. – 232 с. 

224. Христенко И. С. К истории термина „аллюзия” / 

И. С. Христенко // Вестник Моск. ун-та. Серия 9. Филология. – 1992. –

 Вып. 6. – С. 42–43.  

225. Хуттунен Т. „Невы Невы” : Интертекстуальное болото Бориса 

Гребенщикова / Т. Хуттунен // Русская рок-поэзия : текст и контекст : сб. 

науч. тр. / Тверь; Екатеринбург, 2007. – Вып. 9. – С. 160–168. 

226. Чокою А. М. Интертекстуальность как ведущая черта современного 

газетного текста / А. М. Чокою // Вестник Московского университета. 

Сер.9. Филология. – 2007. – №4. – С. 115–120. 

227. Чорновол-Ткаченко Р. С. Прецедентний текст як основа 

лінгвостилістичної реалізації категорії інтертекстуальності (на матеріалі 



198 
 
казок Льюїса Керрола) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.04 / Руслан 

Сергійович Чорновол-Ткаченко; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 

2007. – 20 с.  

228. Чудинов А. П. Метафорическая мозаика в современной политической 

коммуникации : монография / А. П. Чудинов; Урал. гос. пед. ун-т. – 

Екатеринбург, 2003. – 248 с. 

229. Шалимова Г. С. Форма новая – проблема старая (об одной модели 

газетного заголовка) / Г. С. Шалимова // Журналистика и культура русской 

речи. Вып. 1. – МГУ : Факультет журналистики,1996. – С. 80–90. 

230. Шварцкопф Б. С. „Я поставил кавычки потому, что...” / 

Б. С. Шварцкопф // Облик слова. Сборник статей памяти Д. Н. Шмелева. – 

М., 1997. – С. 374–381. 

231. Шевченко В. Д. Заголовки як спосіб впливу на суспільну свідомість / 

В. Д. Шевченко // Наукові записки Луганського національного 

педагогічного університету : [зб. наук. праць]. – У 3-х т. – Вип. 5, Т. 1. – 

Серія „Філологічні науки”. – Луганськ : Альма-матер, 2004. – С. 388–397. 

232. Шевченко В. Д. Трансформированная цитата как средство 

взаимодействия дискурсов / В. Д. Шевченко // Вестник Санкт-

Петербургского университета. Сер. 9. – 2007. – Вып.1.Ч.1. – С. 70–77. 

233. Шостак М. И. Журналист и его произведение / М. И. Шостак // 

Практическое пособие. – М. : Высшая школа, 1998. – 96 с. 

234. Шубина H. Л. Пунктуация современного русского язика / 

H. Л. Шубина // Учебник. – М. : Издательский центр „Академия”, 2006. – 

256 с. 

235. Шурупова О. С. К вопросу о сверхтексте / О. С. Шурупова // 

Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2012. – № 7 (18). – 

Ч. 1. – С. 225–227. 

236. Ямпольский М. В. Память Тиресия. Интертекстуальность и 

кинематограф / М. В. Ямпольский. – М. : „Культура”, 1993. – 464 с. 



199 
 

237. Ярошевич И. С. Аллюзия как средство реализации 

интертекстуальности в публичной политической коммуникации / 

И. С. Ярошевич // Вестник Полоцкого государственного университета. 

Серия „Педагогические науки”. – 2012. – № 15. – С. 117–122. 

238. Agger G. Intertextuality Revisited : Dialogues and Negotiations in Media 

Studies / Gunhild Agger // Canadian Aesthetics Journal, vol. 4, 1999. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : 

http://www.uqtr.uquebec.ca/AE/vol_4/gunhild%28frame%29.htm. 

239. Chandler D. Semiotics for beginners / Daniel Chandler.  – [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : www.aber.ac.uk. 

240. Connel I., Miles A. Text, discourse and mass communication / Ian Connel, 

Adam Miles // Discourse and communication : New approaches to the analysis of 

mass media discourse and communication / ed. by Teun A. van Dijk. – Berlin, 

New York : de Gruyter, 1985. – P. 26–43. 

241. Cornelius K. Intertextuality as Performance Device in Ex-Centris (A 

Living Diorama of Fetishized Others) / Kathryn Cornelius.  – [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : www.georgetown.edu. 

242. Davis H. Discourse and media influence / Howard Davis // Discourse and 

communication : New approaches to the analysis of mass media discourse and 

communication / ed. by Teun A. van Dijk. – Berlin, New York : de Gruyter, 

1985. – P. 44–59. 

243. Dijk T. Discourse and manipulation. / Teun A. Van Dijk // Discourse and 

society. – London : SAGE Publications, 2006. – P. 359–383. 

244. Dijk T. A. Introduction : Discourse analysis in (mass) communication 

research / Teun A. van Dijk // Discourse and communication : New approaches to 

the analysis of mass media discourse and communication / ed. by Teun A. van 

Dijk. – Berlin, New York : de Gruyter, 1985. – P. 1–12. 

245. Dijk T. A. Opinions and ideologies in the press / Teun A. van Dijk // 

Approaches to media discourse. – Oxford : Blackwell, 2003 – P. 21–63. 



200 
 

246. Eco U. Intertextual irony and levels of reading / Umberto Eco // On 

Literature. – London : Vintage Books, 2006. – P. 212–235. 

247. Edmunds L. Intertextuality and the Reading of Roman Poetry / 

Lowell Edmunds. – Baltimore : The John Hopkins University Press, 2001. – 

P. 198–201. 

248. Fairclough N. Media discourse / Norman Fairclaugh. – Oxford University 

Press, 1995. – 216 p. 

249. Fox N. Intertextuality and the Writing of Social Research / Nicholas Fox // 

Electronic Journal of Sociology. – Vol. 01. – Issue 02. – 1995. – [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : www.sociology.org. 

250. Garrett P. Media and discourse : a critical overview / Peter Garrett, Allan 

Bell // Approaches to media discourse. – Oxford : Blackwell, 2003. – P. 1–20. 

251. Genette G. Palimpsests: Literature in the Second Degree / Gärard Genette. 

– University of Nebraska Press. – 1997. – 490 p. 

252. Harrison A. H. Intertextuality : Dante, Petrarch, and Christina Rossett / 

Anthony H. Harrison. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : 

www.victorianweb.org. 

253. Hammerl R., Sambor J. Statystyka dla jezykoznawcow / R. Hammerl, 

J. Sambor. – Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1990. –

336 s. 

254. Hylen S. Allusion and meaning in John 6 / Susan Hylen. – Berlin : 

de Gruyter GmbH, 2005. –237 p. 

255. Jacobmeyer H. Graham Swift, Ever After : a Study in Intertextuality / 

Hannah Jacobmeyer. – [Електронний ресурс] – Режим доступу : webdoc.sub. 

gwdg.de. 

256. James A. Sanders Intertextuality and dialogue / A. Sanders James. – 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : www.thefreelibrary.com. 

257. Kelly-Holmes H. Strong words softly spoken : advertising and the 

intertextual constructions of ’Irishness’ / Helen Kelly-Holmes // Intertextuality 

and the media : from genre to everyday life / ed. by Ulrike H. Meinhoff and 



201 
 
Jonathan Smith. – Manchester, New York : Manchester University Press, 2000. – 

P. 18–42. 

258. Kress G., van Leeuwen T. Front pages : (The critical) analysis of 

newspaper layout / Gunther Kress, Theo van Leeuwen // Approaches to media 

discourse. – Oxford : Blackwell, 2003 – P. 186–219. 

259. Kristeva J. Desire in language : A semiotic approach to literature and art / 

Julia Kristeva. – New York : Columbia University Press, 1980. – 306 p. 

260. Landwehr M. Introduction : Literature and the visual arts; questions of 

influence and intertextuality / Margarete Landwehr // College Literature. – 

Vol. 29. – Issue 3. – West Chester, Summer 2002. – P. 1–16. 

261. Leppihalme R. Culture bumps : an empirical approach to the translation of 

allusions / Ritva Leppihalme. – Clevedon, Multilingual Matters, 1997. – 242 p. 

262. Meinhoff U., Smith J. The media and their audience : intertextuality as 

paradigm / Ulrike H. Meinhoff, Jonathan Smith // Intertextuality and the media : 

from genre to everyday life / ed. by Ulrike H. Meinhoff and Jonathan Smith. – 

Manchester : Manchester University Press, 2000. – P. l–17. 

263. Mikos L., Wulff H. Intertextuality and situative contexts in game shows : 

the case of ’Wheel of Fortune’ / Lothar Mikos, Hans J. Wulff // Intertextuality 

and the media : from genre to everyday life / ed. by Ulrike H. Meinhoff and 

Jonathan Smith. – Manchester, New York : Manchester University Press, 2000. – 

P. 98–114. 

264. Nycz R. Tekstowy swiat : poststrukturalizm a wiezda o literature. / 

R. Nycz. – Warszawa : Instytut Badan Literackich, 1995. – 272 s. 

265. Oliveira S. The unthinkable unprecedented : intertextuality in newspapers 

genres / S. Oliveira. // Linguagem em (Dis)curso, v. 5, n.1. – LemD, Tubarao, 

Santa Catarina, Brasil, 2004. – P. 9–28. 

266. Orr M. Intertextuality : debates and contexts / Mary Orr. – Oxford : 

Blackwell Publishing Ltd, 2003. – 246 p. 



202 
 

267. Ostrowski C. Slavery, labor reform, and intertextuality in antebellum print 

culture : the slave narrative and the city-mysteries novel / Carl Ostrowski // 

African American Review, Fall, 2006. – P. 493–506. 

268. Ott B. Intertextuality : Interpretive Practice and Textual Strategy / Brian 

Ott, Cameron Walter // Critical Studies in Media Communication. – Vol. 17. – 

Issue 4. – Annandale, Dec. 2000. – P. 429–446. 

269. Richardson K. Intertextuality and the discursive construction of 

knowledge : the case of economic understanding / Kay Richardson // 

Intertextuality and the media : from genre to everyday life / ed. by Ulrike 

H. Meinhoff and Jonathan Smith. – Manchester, New York : Manchester 

University Press, 2000. – P. 76–97. 

270. Shawn K. Intertextuality and the gospels / Kelley Shawn. – [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://personal 1. 

stthomas.edu/dtlandry/intertextuality.htm  

271. Sommer B. A prophet reads scripture : Allusion in Isaiah 40–66 / Benjamin 

Sommer. – Stanford University Press, 1998. – 355 p. 

272. Talbot M. Media discourse : representation and interaction. / Mary Talbot. 

– Edinburgh : Edinburgh University Press, 2007. – 198 p. 

273. Thurman J. Citizen Bickle, or the Allusive Taxi Driver : Uses of 

Intertextuality / John Thurman // Senses of Cinema. – Issue 37. Oct-Dec. 2005 // 

archive.sensesofcinema.com. 

274. Wilson D., Sperber D. Relevance theory / Deirdre Wilson, Dan Sperber // 

The handbook of pragmatics. – Oxford : Blackwell, 2004. – P. 607–632. 

275. Wilson D., Sperber D. Truthfulness and relevance / Deirdre Wilson, Dan 

Sperber // UCL working papers in linguistics. Volume 12. – London, 2000. – 

P. 215–254. 

276. Worton M., Still J. Intertextuality : theories and practice / Michael Worton, 

Judith Still. – Manchester University Press, 1990. – 208 p. 

 

 



203 
 

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

277. Англо-український словник / уклад. Є. І. Гороть та ін. – Вінниця : Нова 

Книга, 2006. – 1700 с. 

278. Ильин И. П. Постмодернизм / И. П. Ильин // Словарь терминов. – М. : 

ИНИОН РАН (отдел литературоведения) – ЮТКАОА, 2001. – 384 с. 

279. Лингвистический энциклопедический словарь [гл. ред. В. Н. Ярцева]. – 

М. : Сов. энциклопедия, 1990. – 685 с.  

280. Нелюбин Л. Л. Толковый переводоведческий словарь / Л. Л. Нелюбин. 

–  3-е изд., перераб. – М. : Флинта : Наука, 2003. – 320 с.  

281. Новиков Л. А. Антонимы : лингвистический энциклопедический 

словар / Л. А. Новиков. – М. : Высшая школа, 1990. – 336 с. 

282.  Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: термінологічна енциклопедія / 

О. О. Селіванова – Полтава : Довкілля-К, 2006. – 716 с.  

283. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / О. О. Селіванова. – 

Полтава : Довкілля-К, 2010. – 844 с. 

284. Словник тропів і стилістичних фігур / автор-укладач В. Святовець. – 

К. : Академія, 2011. – 176 с. 

285. Сучасний тлумачний словник української мови : 65 000 слів [за заг. 

ред. д-ра філол. наук, проф. В. Дубічинського]. – Х. : Школа, 2006. – 1008 с. 

286. American Heritage® Dictionary of the English Language [Електронний 

ресурс]. – Fourth Edition. – Режим доступу до словника : 

http://www.thefreedictionary.com/Dictionary.htm. 

287. Auchter D. Dictionary of historical allusions and eponyms / Dorothy 

Auchter Mays. – ABC-CLIO, 1998. – 295 p. 

288. Brewer E. C. Dictionary of phrase and fable / Ebenezer Cobham Brewer. – 

19th Edition. – London : Wordsworth reference, 2013. – 1180 p. 

289. Collins English Dictionary [Електронний ресурс]. – Collins, 2009. – 

1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. вимоги : 350 MHz; 128 Mb 

RAM; CD-ROM Windows 98/SE/ME/2000/XP/ – Заголовок з титул. екрану. 



204 
 

290. Cushman S. Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. – Princeton, 

New Jersey : Princeton University Press, 2012. – 1440 p. 

291. Dictionary of English Phrasal Verbs [Електронний ресурс] : фонд сучасних 

англійських фразеологізмів. – Режим доступу до словника :  

http://www.usingenglish.com/reference/phrasal-verbs/, 

www/usingenglish.com/reference/idioms/ 

292. Hirsch E. D. The New Dictionary of Cultural Literacy : What Every 

American Needs to Know / E. D. Hirsch, J. F. Kett, J. Trefil. – Third Edition. – 

Houghton Mifflin Company, New York, 2005. – 648 p. 

293. Longman Dictionary of Contemporary English [Електронний ресурс]. – 

Pearson Education, 2005. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – 

Систем. вимоги : 350 MHz; 128 Mb RAM; CD-ROM Windows 

98/SE/ME/2000/XP/ – Заголовок з титул. екрану. 

294. Manser M. H. Dictionary of allusions / Martin H. Manser. – New York : 

Facts on file, 2009. – 545 p. 

295. Oxford Advanced Learner's Dictionary [Електронний ресурс]. – Oxford 

University Press, 2006. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

вимоги : 350 MHz; 128 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/SE/ME/2000/XP/ – 

Заголовок з титул. екрану. 

296. Oxford Dictionary of Quotations / Edited by Elizabeth Knowles. – Oxford 

University Press, 2009. – 1155 p. 

297. Oxford English Dictionary. Second Edition [Електронний ресурс]. – Oxford 

University Press, 2009. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. 

вимоги : 350 MHz; 128 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/SE/ME/2000/XP/ – 

Заголовок з титул. екрану. 

298. Proverbs and English Sayings [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

словника англійських прислів’їв та приказок : http://www.english-

sayings.com/ 

299. The Oxford Dictionary of Allusions / Edited by Andrew Delahunty, Sheila 

Dignen, Penny Stock. – Oxford University Press, 2003. – 576 p. 



205 
 

300.  Webber E. Elizabeth Merriam-Webster’s dictionary of allusions / 

Elizabeth Webber, Mike Feinsilber. – Springfield Mass, 1999. – 1181p.  

301. Whittaker A.  Speak the Culture : Britain /Andrew Whittaker – Thorogood 

Publishing, 2009. – 359 p. 

 

СПИСОК ДЖЕРЕЛ  

ФАКТИЧНОГО ТА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

302. Questia [Електронний ресурс] : Електронна бібліотека. – Режим доступу 

до бібліотечних фондів : http://www.questia.com/ 

  



206 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. А.1. Тематична класифікація культурологічних сфер  

прецедентних феноменів 

  

1. історичні 
постаті 
2. історичні 
події / періоди 
3. історичні 
поняття 
4. історичні 
території 
 

Історія 

Культурологічні 
сфери 

Біблія 

Література Фраземіка Міфологія 
 

1. біблійні 
постаті 
2. біблійні 
поняття 
3. біблійні 
явища 
4. біблійні 
місця 
5. біблійні 
висловлювання 

1. міфічні 
істоти / боги 
2.міфічні 
персонажі 
3. казкові 
персонажі 
4. міфічно-
легендарні 
предмети / 
поняття 
5. назви казок 

1. характер 
людини / вдача 
2. емоційний стан 
людини 
3.взаємовідносини 
4. життєві 
труднощі 
5. суспільні події / 
закони / прошарки 
6. успіх / багатство 
7. політичні події / 
поняття / терміни 
8. вияв людських 
якостей у праці 
9.темпоральні 
зв’язки 
10. юридичні 
терміни 
11. релігійні 
поняття 

1.літературні 
течії/ епохи/ 
терміни 
2. цитати з 
літературних 
творів 
3. назви 
літературних 
творів 
4. імена 
літературних 
героїв 
5. імена 
письменників  
6. назви 
дитячих віршів 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Загальний структурний розподіл ПФ за роками 

Період  

ПФ 

2009 2010 2011 2012 2013 

слова 14804 14168 14416 15798 14982 

словосполучення 5234 5255 5010 5049 3966 

речення 240 236 242 216 198 

 

Таблиця Б.2 

Загальний структурний розподіл ПФ за дискурсами 

ПФ 

Тип  

дискурсу 

Слово Словосполучення Речення 

американський 26468 8772 395 

британський 26810 10435 410 

австралійський 8728 2559 88 

новозеландський 3782 1270 96 

канадський 8470 1468 143 

 

Таблиця Б.3 

Загальний структурний розподіл ПФ  за культурологічними сферами 

ПФ 

Сфера 

Слово Словосполучення Речення 

Фраземіка 2092 13443 934 

Біблія 44774 1191 76 

Міфологія 10679 798 1 

Література 3844 3359 121 

Історія 12779 5723 0 
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Дискурсивна диференціація літературних ПФ у ГЗ 

Тип  

дискурсу 

Під- 

клас ПФ 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австра- 

лійський 

новозе- 

ландськй 

канад- 

ський 

Всього 

літературні 

течії / епохи / 

терміни 

285 204 137 96 76 798 

цитати з літе- 

ратурних 

творів 

51 43 39 17 14 164 

назви літера-

турних творів 

574 649 432 152 253 2060 

імена літера-

турних героїв 

436 584 375 237 270 1902 

імена 

письменників 

643 727 386 272 297 2325 

назви дитя- 

чих віршів 

27 39 5 0 4 75 

Всього  2016 2246 1374 774 914 7324 
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Додаток Ґ 

Таблиця Ґ.1 

Дискурсивна диференціація фразеологічних ПФ у ГЗ 

Тип  

дискурсу 

Підклас ПФ 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

характер 

людини / вдача 

343 409 107 98 252 1209 

емоційний стан 

людини 

293 296 381 301 297 1568 

взаємовідносини 286 305 472 354 232 1649 

життєві 

труднощі 

305 179 259 91 131 965 

суспільні події / 

закони / 

прошарки 

564 683 408 109 229 1993 

успіх / багатство 375 287 204 287 341 1494 

політичні події / 

поняття / терміни 

586 499 375 182 387 2029 

вияв людських 

якостей у праці 

322 292 175 201 57 1047 

темпоральні 

зв’язки 

149 285 126 225 204 989 

юридичні 

терміни 

432 549 407 432 225 2045 

релігійні поняття 386 464 305 143 183 1481 

Всього 4041 4248 3219 2423 2538 16469 
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Додаток Д 

Таблиця Д.1 

Дискурсивна диференціація історичних ПФ у ГЗ 

Тип  

дискурсу 

Підклас ПФ 

американ- 

ський 

британ-

ський 

австралій-

ський 

новозе-

ландськй 

канад- 

ський 

Всього 

історичні 

постаті 

1754 1989 995 446 893 

6077 

історичні 

події / періоди 

996 1064 497 126 373 

3056 

історичні 

поняття 

2964 1748 956 472 944 

7084 

історичні 

території  

659 754 486 154 232 

2285 

Всього 6373 5555 2934 1198 2442 18502 
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Додаток Е 

Таблиця Е.1 

Дискурсивна диференціація біблійних ПФ у ГЗ 

Тип дискурсу 

 

Підклас ПФ 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій-

ський 

новозе-

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

біблійні 

постаті 

8547 7215 5732 3217 2533 27244 

біблійні 

поняття 

3426 5209 1020 2974 542 13171 

біблійні явища 468 542 381 184 162 1737 

біблійні місця 846 1029 581 519 682 3657 

біблійні 

висловлювання 

69 84 38 26 15 232 

Всього 13356 14079 7752 6920 3934 46041 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Дискурсивна диференціація міфологічних ПФ у ГЗ 

Тип дискурсу 

 

Підклас ПФ 

американ- 

ський 

британ-

ський 

австралій-

ський 

новозе-

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

міфічні істоти / 

боги 

2945 3207 1468 543 356 8519 

міфічні 

персонажі 

354 427 102 49 40 972 

казкові 

персонажі 

234 197 145 89 134 799 

міфічно-

легендарні 

предмети / 

поняття 

438 195 141 91 93 958 

назви казок 106 48 17 21 38 230 

Всього 4077 4074 1873 793 661 11478 
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Додаток З 

Маркери прецедентності 

Таблиця З.1 

Кількісний розподіл МП у ГЗ фразеологічного змісту за 2009–2013 рр. 

Період 

МП 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Графічні 191 153 372 103 130 949 

Фонетичні 89 96 102 79 131 496 

Семантичні 175 183 206 327 147 1038 

Граматичні 195 102 98 224 263 882 

Структурно-

синтаксичні 

74 96 105 192 129 596 

Всього 724 630 883 925 800 3961 

 

Таблиця З.2 

Кількісний розподіл МП у ГЗ фразеологічного змісту за дискурсами 

Тип дис- 

курсу 

МП 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Графічні 245 398 104 87 115 949 

Фонетичні 98 107 69 103 119 496 

Семантичні 296 391 127 101 123 1038 

Граматичні 286 229 211 92 64 882 

Структурно-

синтаксичні 

205 154 49 81 107 596 

Всього 1130 1279 560 464 528 3961 
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Таблиця З.3 

Кількісний розподіл МП у ГЗ біблійного змісту за 2009–2013 рр. 

Період 

МП 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Графічні 541 83 128 96 105 541 

Фонетичні 128 47 37 29 21 128 

Семантичні 316 74 48 94 24 316 

Граматичні 284 38 27 58 82 284 

Структурно-

синтаксичні 

96 22 18 11 20 96 

Всього 345 264 258 288 252 1365 

 

Таблиця З.4 

Кількісний розподіл МП у ГЗ біблійного змісту за дискурсами 

Тип дис- 

курсу 

МП 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Графічні 174 203 67 39 58 541 

Фонетичні 45 49 12 0 22 128 

Семантичні 93 81 55 24 63 316 

Граматичні 104 79 27 41 33 284 

Структурно-

синтаксичні 

32 37 12 5 10 96 

Всього 448 449 173 109 186 1365 
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Таблиця З.5 

Кількісний розподіл МП у ГЗ міфологічного змісту за 2009–2013 рр. 

Період 

МП 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Графічні 91 126 85 58 71 431 

Фонетичні 54 55 45 52 47 253 

Семантичні 35 53 47 12 6 153 

Граматичні 39 72 26 29 19 185 

Структурно-

синтаксичні 

11 16 8 13 1 49 

Всього 230 322 211 164 144 1071 

 

Таблиця З.6 

Кількісний розподіл МП у ГЗ міфологічного змісту за дискурсами 

Тип дис- 

курсу 

МП 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Графічні 127 96 88 45 75 431 

Фонетичні 86 91 31 16 29 253 

Семантичні 50 39 21 8 35 153 

Граматичні 59 46 33 21 26 185 

Структурно-

синтаксичні 

17 12 8 5 7 49 

Всього 339 284 181 95 172 1071 
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Таблиця З.7 

Кількісний розподіл МП у ГЗ літературного змісту за 2009–2013 рр. 

Період 

МП 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Графічні 87 98 104 23 56 368 

Фонетичні 88 91 80 73 97 429 

Семантичні 28 72 96 52 26 274 

Граматичні 79 107 98 125 53 462 

Структурно-

синтаксичні 

22 29 21 31 24 127 

Всього  304 397 399 304 256 1660 

 

Таблиця З.8 

Кількісний розподіл МП у ГЗ літературного змісту за дискурсами 

Тип дис- 

курсу 

МП 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Графічні 99 87 67 41 74 368 

Фонетичні 106 102 78 39 104 429 

Семантичні 57 92 41 15 69 274 

Граматичні 168 123 74 39 58 462 

Структурно-

синтаксичні 

35 25 28 22 17 127 

Всього 465 429 288 156 322 1660 
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Таблиця З.9 

Кількісний розподіл МП у ГЗ історичного змісту за 2009–2013 рр. 

Період 

МП 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Графічні 109 125 97 78 59 468 

Фонетичні 57 33 17 20 42 169 

Семантичні 68 45 33 38 19 203 

Граматичні 65 38 33 24 19 179 

Структурно-

синтаксичні 

0 0 0 0 0 0 

Всього  299 241 180 160 139 1019 

 

Таблиця З.10 

Кількісний розподіл МП у ГЗ історичного змісту за дискурсами 

Тип дис- 

курсу 

МП 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Графічні 158 102 46 66 96 468 

Фонетичні 49 46 33 14 27 169 

Семантичні 69 63 27 35 9 203 

Граматичні 43 57 35 15 29 179 

Структурно-

синтаксичні 

0 0 0 0 0 0 

Всього  319 268 141 130 161 1019 
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Додаток И 

Таблиця И.1 

Міра маркованості графічних маркерів за 2009–2013 рр. 

Період 

ММгр 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Висока 242 131 198 209 79 859 

Середня 196 209 270 246 91 1012 

Низька 105 204 235 144 198 886 

Всього 543 544 703 599 368 2757 

 

Таблиця И.2 

Розподіл міри маркованості графічних маркерів за дискурсами  

Тип дис- 

курсу 

ММгр 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Висока 209 364 81 97 108 859 

Середня 304 258 158 185 107 1012 

Низька 96 357 133 105 195 886 

Всього 609 979 372 387 410 2757 
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Таблиця И.3 

Розподіл міри маркованості структурно-синтаксичних маркерів за 2009–2013 рр. 

Період 

ММсс 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Висока 77 48 55 37 22 239 

Середня 85 106 94 43 93 421 

Низька 35 44 59 27 43 208 

Всього 197 198 208 107 158 868 

 

Таблиця И.4 

Розподіл міри маркованості структурно-синтаксичних маркерів за дискурсами 

Тип дис- 

курсу 

ММсс 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Висока 36 68 72 24 39 239 

Середня 76 85 95 89 76 421 

Низька 73 34 54 27 20 208 

Всього  185 187 221 140 135 868 
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Таблиця И.5 

Розподіл міри маркованості фонетичних маркерів за 2009–2013 рр. 

Період 

ММф 

2009 2010 2011 2012 2013 Всього 

Висока 168 97 105 252 146 768 

Низька 202 89 104 221 91 707 

Всього  370 186 209 473 237 1475 

 

Таблиця И.6 

Розподіл міри маркованості фонетичних маркерів за дискурсами 

Тип дис- 

курсу 

ММф 

американ- 

ський 

британ-

ський 

австралій-

ський 

новозе-

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

Висока 192 173 183 99 121 768 

Низька 98 274 85 44 206 707 

Всього  290 447 268 143 327 1475 
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Додаток К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. К.1. Типологія трансформантів алюзивних газетних заголовків 
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Таблиця К.1 

Екслікація трансформацій у ГЗ (за дискурсами) 

Тип 

дискурсу 

транс-

форманти 

американ- 

ський 

британ- 

ський 

австралій-

ський 

новозе- 

ландський 

канад- 

ський 

Всього 

лексико-

семантичні 

325 208 165 122 106 926 

морфологічні 114 254 96 99 206 769 

стилістичні          137 115 101 89 54 496 

синтаксичні 232 127 152 178 130 819 

контамінація 156 108 246 104 181 795 

Всього  964 812 760 592 677 3805 

 

Таблиця К.2 

Екслікація трансформацій у ГЗ (за культурологічними сферами) 

Сфера 

Транс-

форманти 

Фраземіка Біблія Міфологія Література Історія Всього 

лексико-

семантичні 

452 95 87 265 27 926 

морфологічні 289 99 73 221 87 769 

стилістичні          213 98 45 106 34 496 

синтаксичні 475 109 54 125 56 819 

контамінація 265 167 90 197 76 795 

Всього  1694 568 349 914 280 3805 
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Додаток Л 

Таблиця Л.1 

Дискурсивний розподіл лексико-семантичних трансформантів 

Тип дис- 

курсу 

Тип  

лексико-

семантичного 

трансформанта 

амери- 

кан- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ланд- 

ський 

канад- 

ський 

Всього 

омоніми 31 37 38 8 14 128 

синоніми 59 74 36 19 19 207 

гіперо-гіпоніми 27 33 29 11 9 109 

антоніми 56 42 41 27 31 197 

квазісиноніми 33 42 12 0 12 99 

квазіантоніми 24 33 6 8 16 87 

пароніми 36 41 5 14 3 99 

Всього  266 302 167 87 104 926 
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Таблиця Л.2 

Розподіл лексико-семантичних трансформантів у ГЗ  

за культурологічними сферами 

Сфера 

 

Тип  

лексико- 

семантичного 

трансформанта 
Ф

ра
зе

мі
ка

 

Бі
бл

ія
 

М
іф

ол
ог

ія
 

Л
іт

ер
ат

ур
а 

Іс
то

рі
я 

В
сь

ог
о 

омоніми 68 9 0 39 12 128 

синоніми 53 49 29 47 29 207 

гіперо-гіпоніми 36 18 3 41 11 109 

антоніми 82 41 29 45 0 197 

квазісиноніми 47 17 0 35 0 99 

квазіантоніми 37 0 4 46 0 87 

пароніми 56 20 0 23 0 99 

Всього 379 154 65 276 52 926 
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Таблиця Л.3 

Дискурсивний розподіл синтаксичних трансформантів 

Тип дискурсу 

Тип  

синта- 

ксичного 

трансформанта 

амери- 

кан- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ланд- 

ськй 

канад- 

ський 

Всього 

приєднання 25 46 24 16 10 121 

відокремлення 53 39 44 28 33 197 

відокремлення+ 

приєднання 

64 72 47 26 25 234 

накладання 35 27 31 0 2 95 

інверсії 45 52 37 23 15 172 

Всього  222 236 183 93 85 819 

 

Таблиця Л.4 

Розподіл синтаксичних трансформантів у ГЗ за культурологічними сферами 

Сфера 

Тип  

синтаксичного 

трансформанта Ф
ра

зе
мі

ка
 

Бі
бл

ія
 

М
іф

ол
ог

ія
 

Л
іт

ер
ат

ур
а 

Іс
то

рі
я 

В
сь

ог
о 

приєднання 61 17 6 37 0 121 

відокремлення 79 44 11 63 0 197 

відокремлення+ 

приєднання 

95 54 17 68 0 234 

накладання 43 14 0 38 0 95 

інверсії 76 29 0 67 0 172 

Всього  354 158 34 273 0 819 
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Таблиця Л.5 

Дискурсивний розподіл стилістичних трансформантів 

Тип дискурсу 

 

Тип  

стилістичного 

трансформанта 

амери- 

кан- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ланд- 

ськй 

канад- 

ський 

Всього 

риторичне питання 36 41 19 6 0 102 

риторичний вигук 27 12 17 0 13 69 

апосіопезис 

(замовчування) 

28 29 0 3 14 74 

парцеляція 42 37 0 6 9 94 

іронія 32 25 5 0 3 65 

мовна гра 31 29 27 5 0 92 

Всього  196 173 68 20 39 496 

 

Таблиця Л.6 

Розподіл стилістичних трансформантів у ГЗ за культурологічними сферами 

Сфера 

Тип  

стилістичного 

трансформанта Ф
ра

зе
мі

ка
 

Бі
бл

ія
 

М
іф

ол
ог

ія
 

Л
іт

ер
ат

ур
а 

Іс
то

рі
я 

В
сь

ог
о 

риторичне питання 63 5 0 34 0 102 

риторичний вигук 42 9 7 11 0 69 

апосіопезис (замовчування) 41 7 4 22 0 74 

парцеляція 56 4 0 34 0 94 

іронія 41 0 0 24 0 65 

мовна гра 41 14 0 37 0 92 

Всього  284 39 11 162 0 496 
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Таблиця Л.7 

Дискурсивний розподіл морфологічних трансформантів 

Тип дискурсу 

Тип 

морфо- 

логічного 

трансформанта 

амери- 

кан- 

ський 

британ- 

ський 

австралій- 

ський 

новозе- 

ланд- 

ський 

канад- 

ський 

Всього 

Заміна форми 

слова 

97 106 62 25 22 312 

Заміна слів з різних 

частин мови 

121 113 85 79 59 457 

Всього 218 219 147 104 81 769 

 

Таблиця Л.8 

Розподіл морфологічних трансформантів у ГЗ за культурологічними сферами 

Сфера 

Тип  

морфологічного 

трансформанта Ф
ра

зе
мі

ка
 

Бі
бл

ія
 

М
іф

ол
ог

ія
 

Л
іт

ер
ат

ур
а 

Іс
то

рі
я 

В
сь

ог
о 

заміна форми слова 96 41 59 93 23 312 

заміна слів з різних частин 

мови 

105 96 57 112 87 457 

Всього  201 137 116 205 110 769 

 


