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Дисертаційна робота Наталії Олегівни Сунько «Алюзія як маркер
інтертекстуальності в англійськомовному газетному заголовку», подана
на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук і оформлена
відповідно до вимог та оцінок експертної комісії, є, за нашим переконанням,
наступною глибокою, знаковою працею, яка примножує наукові здобутки
відомої своїми багатоаспектними дослідженнями філологічної школи
Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Епістема
лінгвопоетики збагатилася ще одним науково обґрунтованим самостійним
внеском у постмодерністську поетику, зокрема у теорію інтертекстуальності
через ґрунтовне вивчення структурно-семантичного, лінгвостатистичного та
функціонально-дискурсивного аспектів її конституентів, зокрема алюзивних
одиниць у мові газетних заголовків сучасного англійськомовного дискурсу.
Постановка мети праці - визначення
та таксономічний опис
тематичних,
структурно-семантичних, лінгвостатистичних
та
функціональних властивостей алюзій як маркерів інтертекстуальності в мові
газетних заголовків сучасних американських, британських, австралійських,
новозеландських та канадських періодичних видань (стор. 9) - корелює з
об'єктом та предметом дослідження (стор.9). Обраний дослідницею об'єкт англомовна алюзія як маркер інтертекстуальності - опрацьовано відповідно
до інтегративних тенденцій розвитку сучасної прагмалінгвістики,
лінгвопоетики, лінгвокультурології та дискурсології, що і визначає
актуальність рецензованої праці. Наукова достовірність висновків та
об'єктивність положень дисертаційної праці Н. О. Сунько забезпечується:
повнотою ілюстративного матеріалу, 99814 англійськомовних газетних
заголовків , дібраних з корпусу електронної бібліотеки Questia Online Library
з 2009 по 2013 pp. із британських, американських, австралійських,
новозеландських та канадських газет, який адекватно відображає об'єкт
дослідження та його релевантною філологічною інтерпретацією,адже
емпіричну базу дослідження становить лексикографічна вибірка із 24
тлумачних словників англійської мови;
комплексним застосуванням загальнонаукових і лінгвістичних методів
дослідження, серед яких провідними є: застосування якісних (лінгвістичних)
і кількісних (лінгвостатистичних) методів: описово-аналітичного методу,
структурного та квантитативних методів, а також загальнонаукових
методів спостереження, моделювання та інтерпретації:;
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репрезентативністю списку використаних наукових джерел, що нараховує
276 позицій, в тому числі 4 іноземними мовами, 24 позиції довідкової
літератури. Додатки містять 34 таблиці і 2 рисунки.
внутрішньою несуперечливістю теоретичних засад дисертації,
сумісністю висновків дисертації з концепціями, розробленими суміжними з
лінгвістикою гуманітарними науками, передусім культурологією, теорією
комунікації та журналістикою.
методологічним
підґрунтям
дисертації,
котру
складає
лінгвокультурологічна
і
комунікативно-дискурсивна
парадигма
інтертекстуальності, що обґрунтовує розуміння алюзій у газетних заголовках
як маркерів інтертекстуальності, які формуються в процесі трансформацій
прецедентних феноменів, репрезентованих в алюзіях із тексту-джерела в
текст-реципієнт (стор. 40).
Отож, ілюстративний матеріал, обраний алгоритм аналізу і ретельність
його опису свідчать про об'єктивність проведеного дослідження, а методи,
використані авторкою, забезпечують переконливість і достовірність
отриманих результатів. Позитивне враження справляє вміння Н. О. Сунько
коментувати аналітичний матеріал і доходити до власних теоретичних
узагальнень. Метамова роботи відповідає рівню сучасних наукових
досліджень з мовознавства. Використана термінологія є виваженою,
обґрунтованою й доречною.
Практичне значення одержаних результатів дослідження полягає в
тому, що вони, без сумніву, є цінними для оновлення теоретичних курсів із
низки дисциплін, серед яких: «Стилістика англійської мови» (розділи
«Стилістична
лексикологія»,
«Функціональні
стилі»),
«Загальне
мовознавство» (розділи «Мова і мовлення», «Мова і культура»), а також для
створення нових спецкурсів з дискурсології (розділ «Типологія дискурсу»),
лінгвокультурології (розділ «Прецедентні феномени»), комунікативної
лінгвістики (розділ «Комунікативні стратегії й тактики»), а також у наукових
розвідках студентів й аспірантів.
Чітку і прозору структуру дисертації формують вступ, чотири розділи,
загальні висновки, список використаної літератури та додатки. Повний обсяг
дослідження становить 227 сторінок, із них 171 сторінка основного тексту
роботи.
Усвідомлюючи
багатоаспектність
проблеми
алюзивності,
неоднозначність підходів до її вивчення,у першому розділі роботи
«Теоретичні засади дослідження алюзій як інтертекстуальних одиниць у
газетних заголовках», Н. О. Сунько пропонує огляд напрацювань у царині
теорії інтертекстуальності, аргументовано і послідовно викладає основи
лінгвокультурологічних засад дослідження, критично проаналізує здобутки
лінгвопоетологічних студій і постмодерністських у тому числі (стор. 15-21) і
знаходить самостійні докази того, що інтертекстуальність є здатністю тексту
формувати свій власний зміст за допомогою покликань до інших текстів
(стор. 21), яка реалізується вона через алюзії.

Наукова новизна одержаних результатів рецензованої праці полягає в
тому, що вперше здійснено лінгвокультурологічне та функціональне
дослідження алюзій, які актуалізуються у ГЗ в американському,
британському, австралійському, новозеландському, канадському газетнопубліцистичних дискурсах із 2009 по 2013 рр.
Новим і певною мірою креативним є поєднання тематичного та
структурно-семантичного
підходів
до
випрацювання
алюзії
в
публіцистичному дискурсі. Авторка праці а) з'ясувала, що у побудові алюзій
беруть участь два денотати: первинний (прецедентний феномен) і вторинний
(текст-реципієнт), які послугували основою для виокремлення 5 тематичних
класів алюзивних одиниць (Біблія, література, фраземіка, міфологія, історія).
Відповідний кількісний аналіз засвідчує, щонайбільш експліцитно
вираженими є фразеологічні вислови (34%), а до спільної культурної
складової усіх досліджуваних різновидів англійськомовного публіцистичного
дискурсу Н. О. Сунько цілком слушно
уналежнює імена біблійних
персонажів (стор. 82-100); б) довела, що за структурою першоджерела алюзії
в міждискурсній площині набувають різних структурних форм (слова,
словосполучення, речення), причому найбільше випадків переважання
емпіричних частот уживання різних структурних типів першоджерел в
газетних заголовках характерні для канадського газетно-публіцистичного
дискурсу (стор. 106). Як позитивний особливо відзначимо той факт, що
дисертантка розглядає структурний розподіл частот прецедентних феноменів
не лише з позиції системно-структурного підходу, але й у діахронії (у текстах
публіцистичного дискурсу з 2009 по 2013 рр.). Так вона стверджує, що
статистичний розрахунок за роками засвідчує, що слова превалюють у
газетних заголовках в 2012 р. .У канадських та австалійських текстах
вербальне вираження прецедентних феноменів у формі словосполучень є
найефективнішим способом втілення прецедентних феноменів у АГЗ головно
в британських текстах (стор. 121). Принагідно підкреслимо, що методи
лінгвостатистичного аналізу (кореляційний аналіз і критерій у2) для
верифікації та виявлення статистично значущих даних уживання алюзій у ГЗ
застосовано уперше. Наукова значущість такого доробку є безсумнівною.
Намагання якомога повніше й інформативніше представити
досліджуваний матеріал умотивовує лаконічні і водночас вичерпні ілюстрації
участі виявлених першоджерел у творенні алюзій у ГЗ досліджуваного
дискурсу, які представлені у численних таблицях (34) у додатках. Цю
особливість вважаємо безумовною перевагою праці, яка заслуговує на окреме
відзначення і схвалення.
Ретельно
проведений
функціонально-комунікативний
аналіз
уможливив визначення комунікативних інтенцій адресанта у творенні алюзій
в англійськомовному ГЗ та функціонального навантаження ГЗ, що детально
описано у четвертому розділі «Трансформаційно-функціональна парадигма
алюзивних газетних заголовків». До важливих складників наукової новизни
дослідження відносимо і висновок про те, що актуалізація першоджерел в ГЗ

зумовлена відповідними маркерами прецедентності, які відтворюють
подібність змісту алюзії та змісту прецедентного феномена, а міра
маркування прецедентності залежить від трансформованості першоджерела
в ГЗ (с. 4 автореф.).
Цікавим і ґрунтовним вважаємо представлений опис узуального та
оказіонального типів трансформацій прецедентного феномена у ГЗ.
Залучаючи напрацювання у царині лінгвопоетики та комунікативної
лінгвістики, Н. О. Сунько а) виявила лексико-семантичні, синтаксичні,
стилістичні морфологічні алюзивні трансформанти в структурі ГЗ;
б) визначила комунікативні стратегії адресанта в Г3(маркування, атракції та
сугестії) (с. 166); скласифікувала алюзії в ГЗ за функціональним
навантаженням до типу констатуючих (конкретно-деталізуючі, антонімічні,
співвідносні, номінативні) та емоційно-оцінних (метафорчних, фонічних)
відповідно.
Вдалим доповненням до проведеного дослідження алюзій у ГЗ,
вважаємо другий розділ роботи «Методологія та методи дослідження
алюзій у газетному заголовку», де авторкою запропоновано комплексну
методику аналізу алюзій в англійськомовному ГЗ.У розділі подано алгоритм
вивчення алюзій в англійськомовному ГЗ, описано принципи добору та
систематизації матеріалу дослідження, розкрито методи наукового опису
структурно-тематичної специфіки ПФ в ГЗ, схарактеризовано таксономію
алюзивнихденотатів, визначено методи лінгвостатистичного аналізу
першоджерел алюзій в англійськомовному ГЗ, виявлено елементи
парадигматичного аналізу маркерів прецедентності ГЗ, обгрунтовано методи
дослідження трансформаційно-функціональних характеристик ГЗ, серед
яких: дистрибутивний аналіз,^ опозиційний аналіз та функціональнокомунікативний.
Основні результати проведеного дослідження викладено у
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одноосібних наукових працях, з них одна стаття вміщена у міжнародному
науковому виданні, 11 статей - у фахових наукових виданнях України, 4
матеріали конференції. Вони пропорційно й повно висвітлюють зміст усіх
розділів дисертаційної праці. Зміст автореферату ідентичний до основних
положень дисертації.
Позитивно оцінюючи кандидатську дисертацію Сунько Наталії
Олегівни передусім за оригінальність авторської концепції, вважаємо, що
деякі положення такої різноаспектної праці є дещо дискусійними і
потребують додаткових коментарів.
Похвально, що до першого розділу дисертації авторка намагається
залучити якнайбільше термінів та обґрунтувати якнайбільше понять, що
складають теоретичне підґрунтя дослідження. Тут пояснено поняття
«інтертекстуальність» (с. 21), «інтертекстуальний тезаурус» (с. 20),
«інтертекстуальнечитання» (с. 19), «енергетично сильний текст» (с. 20),
«інтертекст» (с. 21), їх широке та вузьке розуміння різними науковцями, що
дещо переобтяжило, на наш погляд, виклад концептуальних положень в

цілому. Проте, з огляду на те, що об'єктом цього дослідження виступає
алюзія, хотілося б почути пояснення як співвідносяться між собою поняття
«інтертекстуальність» та «алюзія»? Чи не варто було б до ключових
концептуальних понять залучити і поняття алюзивності як ключової ознаки
постмодерністського публіцистичного дискурсу? Не зовсім погоджуємося з
дисертанткою щодо термінологічного позначення матеріалу дослідження, а
саме газетно-публіцистичного дискурсу. Хотілося б почути, чим
обумовлений вибір саме цього терміна? Чи не доцільніше було б позначати
досліджуваний дискурс терміном «публіцистичний», що є звичним для
сучасної дискурсології. Термін «газетно-публіцистичний» радше позначає
відповідний функціональний стиль. У цьому зв'язку виникає запитання: чи
розглядала авторка у роботі співвідношення понять «функціональний стиль»
та «дискурс»?
У сучасній дискурсології дискурс розуміють як складне комунікативне
явище, яке містить не тільки акт творення певного тексту, але й відображає
залежність мовного твору від багатьох екстралінгвістичних обставин знання про світ, поглядів, думок і конкретної мети мовця як його творця. У
дискурсі відображається складана ієрархія знання, необхідна і для його
створення, і для сприйняття. Цілком погоджуємося з дисертанткою в тому,
що інтертекстуальність - це ісулбту/шя-семіотичний феномен, що є
здатністю тексту формувати власний зміст за допомогою покликань до інших
текстів, які утворюють культурно маркований тезаурус особистості (с. 9).
Іншими словами, як і будь-яке лінгвокультурне явище, публіцистичний
дискурс, крім суто лінгвального, має ще і зовнішній екстралінгвальний вимір.
Цікаво було б довідатись, чи враховувала дисертантка екстралінгвальний
план досліджуваного дискурсу, а саме інформацію про продуцента (статус,
політичне спрямування, ідеологічна забарвленість видання, колективне
авторство, оперативність створення й споживання тексту, періодичність) та
інтерпретатора (орієнтація на масову/жіночу/чоловічу/молодіжну/дитячу
тощо аудиторію). Цілком підтримуємо з добувачку й у тому, що в алюзіях у
ГЗ відбито культурний компонент, який ґрунтується на особистісному
світобаченні автора (с. 9). У цьому зв'язку виникає ще одне запитання: чи
вивчала авторка мовну особистість журналіста досліджуваного дискурсу, чи
можна простежити його національну/ гердерну ідентичність через
застосування тих чи інших алюзій у ГЗ.
Ілюстративний матеріал, який аналізує Н. О. Сунько в практичних
розділах роботи, описаний загалом грамотно, з опертям на відповідні
теоретичні постулати та покликання. Однак у деяких випадках здобувачка
припустилася деяких неточностей. Так при описі алюзії у ГЗ із власною назвою Бскх^е
(с. 84), точніше було б трактувати її першоджерело не ж ім'я анімащйногогерояселезнямільярдера, а ж головногогерояоповідання «Різдвяна казка» Ч. Дікенса, за яким і було
поставлено фільм. Крім того, подекуди, захопившись кількісними підрахунками алюзій у
ГЗ авторка радше описує представлені результати у таблищх, ніж інтерпретує особливості
вживання різнотапних алюзій у різнотипних дискурсах (с. 100-120).

