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Представлена на рецензію робота присвячена вивченню 

лінгвопрагматичних особливостей контрасту в англійськомовних художніх 

творах. Звернення авторки до цієї складної проблеми є не тільки актуальним і 

своєчасним, але й гносеологічно необхідним. 

В естетиці XX ст. неодноразово підкреслювалася роль естетичної 

опозиції як важливої закономірності художніх структур (роботи Бахтіна, 

1979; Ейзенштейна, 1964; Уотса, 1980; Макарової, 2006 та ін.). Естетична 

опозиція, як слушно зазначають у своїх наукових працях дослідники 

(Азнаурова, 1973; Куліна, 1983; Мусько, 1995), реалізується в художньому 

тексті, базуючись на принципі контрасту. Як відомо, у логіко-філософському 

розумінні, контраст - це протилежність між двома ідеальними або реальними 

предметами (а також властивостями одного й того самого предмету) у 

відомому, визначеному відношенні. Шляхом контрасту досягається чітке 

зображення найбільш значущих моментів у художньому творі. За допомогою 

протиставлення дійових осіб, предметів, подій, автор розкриває внутрішні 

зв'язки, що існують у реальному та вигаданому віртуальному світі. 

Дисертація Н.О. Грріні - зріле лінгвістичне дослідження, що поєднує в 

собі оригінальний задум, багатоплановий підхід до проблеми розгляду та її 

вдале рішення. 

Актуальність роботи мотивується лінгво-гносеологічними потребами 

дослідження контрасту як логіко-лінгвістичного феномену та тим фактом, що 

проведений аналіз сприяє подальшому розвитку теорії тексту, а також 

відсутністю натепер у вітчизняній лінгвістиці системного опису 
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лінгвопрагматичних особливостей контрасту в художній прозі. Розглядаючи 

об'єктивацію контрасту на різних текстових рівнях, авторка робить новий 

крок у дослідженні питання образотворчої ролі контрасту в процесі переходу 

художньої інформації в аналогову кодову систему людини. 

Н.О. Гриня ставить собі досить амбіціозну мету здійснити комплексний 

аналіз лінгвопрагматичних особливостей контрасту в англійськомовному 

художньому прозовому дискурсі, описати лексико-семантичні ознаки 

контрасту у лексикографічних джерелах та виявити функційні особливості 

засобів вираження контрасту в англійськомовному художньому прозовому 

дискурсі. Така багатовимірна задача у роботі досягається завдяки великому 

обсягу фактичного матеріалу (1 500 контекстологічних фрагментів, 6 733 

сторінки), що уможливлює науково-вірогідні висновки. 

Об'єктом дослідження є контраст в англійськомовному художньому 

прозовому дискурсі. Предмет дослідження - лінгвістичні та прагматичні 

аспекти вираження контрасту на лексикографічному, структурно-

синтаксичному, лексико-семантичному, композиційно-стилістичному, 

прагматичному рівнях, репрезентовані на тлі текстів сучасних англійських 

романів кінця XX - початку XXI століть. 

Теоретичне значення і наукова новизна проведеної роботи не 

викликають сумнівів. Так, вперше на матеріалі англійськомовних художніх 

текстів різножанрової типології здійснено комплексний аналіз засобів 

вираження контрасту як корінного принципу художньо-літературного 

відображення »подій; напрацьовано типологію контрасту й обґрунтовано 

поняття контрастеми як одного з базових понять в англійськомовному 

художньому дискурсі. 

Концептуально робота спирається на принципи антропоцентризму га 

функціоналізму, що розглядаються як рефлексія ментальної діяльності 

людини в її мовленні у вигляді динамічної взаємодії елементів різних мовних 

рівнів. 
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Дисертаційна робота Н.О. Грині - чітко - струїоуроване, логічно 

побудоване наукове дослідження, що дозволило авторці глибоко розкрити тему та 

вирішити поставлені у дослідженні завдання. Дисертація складається із переліку 

умовних скорочень, вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел (теоретичних - 417, лексикографічних - 33, джерел 

ілюстративного матеріалу - 14), додатків (2 таблиці та 2 діаграми). Загальний 

обсяг дисертації становить 257 сторінок (основний текст - 193 сторінки). 

У першому розділі „Теоретичні засади дослідження контрасту в 

англійськомовному художньому прозовому дискурсі" поняття контрасту 

отримало всебічний огляд з позиції логіки, філософії, текстової та функційної 

лінгвістики. Оскільки складність і багатовекторність контрасту як дієвого та 

експресивного інструменту текстового зображування може бути досліджено 

тільки шляхом розгляду логіко-філософської основи контрасту, що 

ґрунтується на поняттях «опозиція», «протиставлення», «протиріччя», у 

цьому розділі Наталія Олександрівна звертається до філософського підґрунтя 

закономірностей опозиційних художніх структур. 

На базі критичного огляду існуючих концепцій щодо природи 

контрасту і власних спостережень Ц.О. Гриня робить висновок, що контраст 

є універсальною структуротвірною засадою композиційно-семантичної 

організації текстів. Вартим уваги є, на мій погляд, висунуті у роботі 

міркування про текст і дискурс: «... текст - структура відкрита, про що 

свідчить його здатність вбирати в себе інші тексти. Завдання ж дискурсу -

реалізувати функцію смислотворення, контрасту відводиться поліфункційна 

роль» (с. 19). На відміну від інших дослідників явища контрасту в художній 

прозі (Г.В. Андрєєвої, В.П. Москвіна, Е.В. Сєдих), які обмежуються якимсь 

одним аспектом розгляду, авторка постулює контраст як «стилістичну, 

семантичну та функційну основу художнього прозового тексту, як основний 

засіб вираження прозового твору» і трактує його як «мисленнєво-мовленнєву 

сутність у світлі когнітивної теорії особистості» (с.39). При такому підході, 

контраст у тексті інтерпретується як текстотвірний структурний паттерн і 



засіб художнього відображення об'єкту опису (с.38). Дисертантка розуміє 

контраст як естетично дієве відображення конфліктів і протиріч реальної 

дійсності за допомогою різнорівневих засобів мови та ототожнює контраст з 

семантичною категорією, заснованою на протилежності. 

Другий розділ „Методологія та методика дослідження контрасту в 

англійськомовному художньому прозовому дискурсі" присвячено 

методологічній базі дослідження і окресленню основних етапів роботи (с.68-

76). Цілком слушним і мотивованим вважаємо обраний авторкою базовим 

принцип функціоналізму, «загальним постулатом якого є думка про те, що 

мова влаштована відповідно до своєї комунікативної функції» (с.46). У 

другому розділі також встановлено асиметризм контрасту, притаманний усім 

рівням організації художнього твору. Вельми цікавим є аналіз контрасту як 

стилістичного принципу функціонування англійськомовного художнього 

дискурсу (с.58). Зазначимо ретельність вибірки фактичного матеріалу, що 

здійснена на класичних засадах математичної лінгвістики. Безумовно, такий 

підхід до аналізу забезпечує вірогідність отриманих результатів та їхню 

валідність. 

У третьому розділі „Лекаико-семантичні та стилістичні ознаки 

контрастеми в англійськомовному художньому прозовому дискурсі" 

проведено аналіз розмаїтих смислових варіантів контрастеми як маркера 

системно-вербального потенціалу контрастних зв'язків в англійськомовному 

художньому прозовому тексті (с.82). Зазначимо, що запропоноване поняття 

контрастеми уможливлює експлікацію лексико-семантичного, стилістичного 

та прагматичного потенціалів у художньому прозовому дискурсі. Певним 

науковим здобутком проведеної розвідки вважаємо встановлення базових 

структурно-семантичних зв'язків твірних одиниць контрасту (с.97). 

На відміну від інших дослідників антонімії як рефлексії в мові 

філософської категорії контрасту (Комісаров, 1957; Апресян, 1974; Міллер, 

1990 та ін.)9 дослідниця розширює межі лексичного протиставлення, 

переходячи до стилістичного контрасту (с.99)? та виводить дослідження на 



вищий рівень аналізу. Досліджуючи емпіричний матеріал, авторка робигь 

висновок, що антитеза ритмічно організована у тексті у вигляді паралельної 

конструкції (с.114), а також встановлює закономірності у вираженні антитези 

за частиномовними розрядами (с. 117-118). Вивчаючи інші стилістичні фігури 

(оксюморон, повтор), а також розглядаючи контраст за типом номінації 

об'єктів, у дисертації робиться важливе узагальнення, що семантика 

контрастних одиниць у текстах виступає стрижнем, на який нанизано усі 

конструкції англійськомовного художнього прозового тексту (с. 145). 

У четвертому розділі „Функційні особливості контрастеми в 

англійськомовному прозовому художньому дискурсі" контраст 

розглядається з позицій протиставлення двох змістовно-логічних та 

структурно-стилістичних планів викладу. Цікавим надбанням цього розділу є 

результати аналізу конвергенції стилістичних засобів контрастеми (пункт 

4.2.1). Робиться висновок, що контрастема розкриває глибинну сутність 

лексичної антонімії та стилістичного прийому антитези (с. 179). Стилістичний 

контекст контрасту охоплює кілька рівнів, створює ієрархію форм і смислів у 

разі домінантної ролі контрастеми. Підсумовуючи зроблені в четвертому 

розділі спостереження, авторка робить наступне узагальнення: «Стилістична 

конвергенція контрастності, як носій потужного інформаційного потенціалу, 

дає змогу автору домогтися бажаної реакції з боку слухача/читача» (с. 188). 

Завдяки застосованому в роботі холістичному підходу, а також 

достатньому обсягу фактичного матеріалу і його лінгвістично грамотній 

інтерпретації авторці вдається зробити серйозні, оригінальні та науково нові 

загальні висновки щодо лінгвопрагматичних особливостей контрасту в 

англійськомовному прозовому дискурсі. 

До здобутків Н.О. Грині належить встановлення та переконлива 

інтерпретація контрастеми як найменшої смислової одиниці художнього 

протиставлення, яке реалізується через слова (словосполучення), що 

експлікують лексико-семантичний, стилістичний та прагматичний потенціали 

контрастних зв'язків у художньому прозовому тексті. 



Авторці вдається виявити багатоаспектний характер контрастеми, який 

є основною підставою виокремлення трьох суттєвих напрямів для її 

характеристики: 1) контрастема за типом номінації; 2) контрастема у 

стилістичних прийомах; 3) контрастема у композиції прозового тексту (с. 190). 

Так, у роботі вперше визначено лінгвальну об'єктивацію логіко-

філософського поняття опозиційності у вигляді вербального контрасту. 

Дисертантка цілком правомірно стверджує, що «зіставлення і порівняння є 

найефективнішим способом надання вичерпної характеристики явищам 

дійсності» (с.192). Крім того, тлумачення контрасту крізь призму 

композиційно-мовних форм уможливило виявити його визначальну роль в 

організації образної побудови художнього твору. Це є певним внеском у 

розробку комунікативно-прагматичного підходу в мовознавстві і зумовлює 

наукову новизну одержаних результатів. 

Зроблені висновки і положення роботи підтверджуються високим 

теоретико-методологічним рівнем виконаного дослідження, забезпеченим 

кваліфікованим використанням сучасних методів аналізу, достатнім обсяг ом 

вибірки, її кількісно-якісним обґрунтуванням та творчим осмисленням 

результатів інших досліджень -близької проблематики. У дисертаційній 

розвідці Н.О.Грині здійснено всебічний розгляд предмета дослідження, а сама 

робота має чітку і логічну структуру та переконливо проілюстрована 

прикладами (розділи 3, 4). Усе це уможливлює використання наукових 

здобутків авторки під час складання навчальних посібників з прагматики, 

текстології, теорії мовних комунікацій та загального мовознавства, а також 

під час викладання лекцій з перелічених дисциплін, що підкреслює 

практичну значущість представленої дисертації. Зроблені в процесі роботи 

висновки є важливим підґрунтям для подальших наукових пошуків, 

зокрема у когнітивному та концептуальному планах. Отже можна говорити 

про перспективність зробленого дослідження. 

Стосовно зауважень, зазначимо наступне: 

1. Вочевидь, дослідження контрасту в лінгвальному аспекті являє собою 
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дуже складну багатовекторну проблему, що корелюється з тлумаченням 

контрасту (як основної форми сприйняття і відображення дійсності людиною) 

у суміжних науках, таких як логіка, психологія, навіть математика. Бажано 

було б, як на мене, розширити кут розгляду контрасту як міждисциплінарної 

категорії та зв'язати його з поняттям аналогії Остання може в умовах певного 

контексту передаватися контрастивами: They got married; he and she. Man and 

woman. Наведені опозиції сприймаються читачем/слухачем як аналоги. З 

іншого боку, контраст тісно пов'язяний з оцінюванням, а отже, може 

інтерпретуватися з позицій суб'єктивної модальності, міркування про яку 

було б слушно навести в роботі. 

2. На с. 20 авторка слушно вказує на об'єктивацію контрасту на 

граматичному рівні, проте в роботі, на жаль, синтаксичні аспекти контрасту 

(порядок слів: прямий чи інвертований, синтаксичні моделі з часовим зсувом: 

I am a teacher - I have always been a teacher - I was a teacher, прості/складні 

речення, тощо) не розглядаються. 

3. На с. 90 різниця у кількісному значенні контрастеми у таблиці 3.1. 

пояснюється: 1) обсягом словника; 2) об'єднанням кількох різних значень в 

одне; 3) розщепленням одного типового значення на кілька смислів, що 

свідчить про перспективу нового принципу укладання словникові« статей. 

На думку опонента, пояснення кількісного неспівпадіння скоріше 

шукаємо у базових засадах психології, де позитивні форми спілкування 

постулюються як норма (П. Міідич, А. Гарнер, П. У оте та ін.). Дещо дивно 

виглядає також сама назва схеми з синонімами та антонімами - «Синонімічне 

гніздо» (с 102), де a priori не може міститися антонімів. 

4. У процесі ретельного і науково цікавого аналізу контрастивів на 

рівні диктеми (с. 52), авторка робить посилання на роботи В.Р. ІЦербик 

(1993). Зауважимо, при всій повазі до В.Р. ІЦербик, що теорія диктеми 

належить М.Я. Блоху (1988), який у своєму парадигматичному синтаксисі 

виводить різні рівні мовного розгляду. 
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