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Одним з пріоритетних напрямів сучасної філології є дослідження процесів
текстотворення та текстоспри йняття крізь призму інтертекстуальності та
діалогу дискурсів. Серед базових питань, які хвилюють науковців, що вивчають
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дискурс у фокусі лінгвокультурології, одним з найпоширеніших є те, що
постулює інтертекстуальне прочитання сучасного медійного тексту, оскільки
відомо, що його особливістю є висока ступінь алюзивності.
Дисертація Н.О. Сунько присвячена дослідженню алюзії як культурно
маркованої одиниці інтертекстуального характеру. Поняття маркованості, тобто
присутності сигналів діалогу та співвідношення текстів, є ключовим у системі
міжтекстової взаємодії. Особливої релевантності цей аспект набуває у газетнопубліцистичному дискурсі, «який є дистанційною формою комунікації» (стор.
46).

Інтертекстові включення, як відомо, тяжіють до ініціальних позицій у

масмедійних текстах, тобто до вживання у заголовках. Отже, для аналізу алюзії
як

інтертекстуального

англійськомовних

маркера

періодичних

дисертантка
видань.

обирає

Газетний

газетні

дискурс

заголовки
має

низку

особливостей, серед яких виділяється такий провідний інтертекстуальний засіб
смислової компресії, породження та інтерпретації прихованих смислів як
прецедентний феномен (ПФ). Дослідження способів актуалізації прецедентних
феноменів у алюзивних газетних заголовках і є завданням даної дисертаційної
роботи.
Вибір об'єкта дослідження

пояснюється

дисертанткою

необхідністю

виявлення основних тенденцій вживання алюзії у публіцистичному дискурсі
різних англомовних культур та відсутністю комплексного аналізу алюзивних
одиниць у мові газетних заголовків. Тема дисертації, таким чином, вказує на її
зв'язок із провідними напрямами розвитку сучасних гуманітарних наук, які

фокусують увагу на різноманітних аспектах, механізмах та інструментах
взаємодії між текстом і культурою, а також між текстом, автором та
аудиторією. Це підтверджує актуальність дисертаційного дослідження Н.О.
Сунько, яке базується на широкому теоретичному фундаменті

(список

літератури містить 276 позицій).
Обрана

автором

методологічна

стратегія

дозволила

їй

провести

комплексне дослідження алюзивних газетних заголовків із застосуванням як
суто лінгвістичних прийомів опису мовних та мовленнєвих явищ, так й
лінгвостатистичних методів аналізу.
Багатоаспектність такого підходу також свідчить про наукову новизну
дисертації, автор якої ставить за мету виявити та проаналізувати тематичні,
структурно-семантичні та функціональні властивості алюзії у газетному
заголовку із залученням адаптованих для завдань дослідження квантитативних
методів наукового спостереження. Отже, вперше алюзія досліджувалася з
використанням кореляційного та частотного аналізу за допомогою критерію хіквадрат, що дозволило дисертантці верифікувати емпіричні дані та виявити
статистично значущі показники у вживанні алюзій у газетних заголовках.
Об'єм досліджуваного матеріалу вражає - Наталія Олегівна опрацювала
99814 алюзивних газетних заголовків (АГЗ) з корпусу електронної бібліотеки
Questia Online Library з 2009 по 2013 роки. Діахронний аналіз проводився
паралельно з розглядом міждискурсного зрізу, тобто дослідження охоплює АГЗ
з публіцистичного дискурсу п'яти англомовних

країн, а саме: СІЛА,

Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії. Ці країни мають не тільки
спільне мовне, етнічне та соціально-історичне підґрунтя взаємодії, але, як
показує аналіз, і деякі відчутні відмінності та розбіжності як у плані культурномаркованого тезаурусу мовної особистості (а отже і прецедентності певних
явищ), так і з огляду на власне мовні преференції у парадигмі структурносемантичних моделей АГЗ.
Новим у роботі є також опис маркерів прецедентності та алюзивних
трансформантів на парадигматичному рівні. Типологічний підхід дозволив
авторці систематизувати різноманітні параметри алюзії та провести зіставно-

порівняльний

аналіз

структурно-семантичних

та

культурно-тематичних

характеристик ГЗ у часовому зрізі. Результати такого аналізу виявили загальні
тенденції у варіюванні механізмів творення заголовка як одиниці газетнопубліцистичного дискурсу.
Структура

дисертації

відповідає

логіці

авторського

задуму

та

складається зі вступу, 4 розділів, списку використаних джерел та 11 додатків.
Перші два розділи окреслюють теоретичні та методологічні засади аналізу. У З
та 4 розділах авторка послідовно вирішує завдання дослідження, результати
якого широко ілюструються та унаочнюються також і за допомогою численних
таблиць, схем, формул, гістограм та графіків.
Проведений аналіз дав можливість дисертантці, по-перше, визначити
основні спільні риси вживання алюзії у різних дискурсах на всіх зазначених
рівнях -

починаючи від тематики (за культурологічними сферами, де

найпоширенішою виявилася алюзія на біблійні прецедентні феномени) та
закінчуючи функціонально-прагматичним навантаженням об'єкта дослідження.
По-друге, такий підхід сприяв успішному виявленню розбіжностей, а саме: у
вживанні

різних

структурних

форм

прецедентного

феномена

під

час

формування алюзивних газетних заголовків у періодичних виданнях різних
культурних спільнот.
Окрім

вище

зазначеного,

Наталія

Олегівна

детально

аналізує

трансформації прецедентних феноменів у ГЗ на різних мовних рівнях з
урахуванням принципу інтенціональності, що особливо відчутно проявляється
у виборі мовних засобів вираження. Дисертантка ретельно описує різноманітні
випадки реконтекстуалізації прецедентних феноменів у ГЗ та класифікує
виділені нею лексичні, синтаксичні та інші види модифікацій прототекстів,
серед яких пріоритетне місце, як свідчать результати її аналізу, займає
інтертекстуальнє перегукування із залучанням фразеологізмів.
В останньому розділі дисертації Наталія Олегівна окремо зупиняється на
розгляді базових стратегій авторів алюзивних газетних заголовків та групує
алюзії згідно функціональних характеристик та прагматичних завдань.

Висновок, який робить дисертантка, свідчить про тяжіння авторів АГЗ до
експресії та самовираження через застосування різноманітних механізмів
мовної

гри.

Переважання

оказіонального

типу

трансформації

у

ГЗ

публіцистичного дискурсу п'яти досліджуваних культур та зростання відсотка
модифікацій у вживанні «чужого слова» емпірично підтверджує та виявляє
базові характеристики алюзії як дієвого та популярного інструмента створення
інтертекстуальних зв'язків. З іншого боку, дані аналізу віддзеркалюють основні
характеристики сучасного публіцистичного дискурсу в цілому, де алюзивна
імпліцитність, наявність прямої та асоціативної референції, використання
різнорівневої мовної гри націлені на активізацію фонових знань читача та
залучання адресата до спільного з адресантом смислотворення.
Серед безперечних позитивних характеристик дисертації необхідно ще раз
відзначити

багатоплановість

підтверджує

перспективність

таксономічних,
дозволяє

чітко

здійсненого
поєднання

функціонально-описових
та

послідовно

аналізу.
у

Дисертація

дослідженнях

в

цілому

такого

типу

та квантитативних методів, що

простежити

різноманітні

типологічні

характеристики та кількісні параметри прояву якісно подібних або якісно
відмінних ознак того чи іншого явища. Розробка такої комплексної методики є
особистим внеском дисертантки у вирішення проблем, що заявлені у вступі
до роботи. Теоретична значущість дисертації як раз і полягає у тому, що її
автор розширює наше уявлення про механізми актуалізації прецедентних
феноменів у АГЗ, а достовірність результатів аналізу забезпечується великим
корпусом емпіричного матеріалу. Висновки та результати дослідження можуть
бути корисними як у теоретичному, так й у практичному застосуванні у
різних галузях сучасної англістики та суміжних дисциплін.
Основні положення дисертації апробовані у 16 одноосібних публікаціях та
доповідях на наукових конференціях та відповідають змісту автореферату.
Серед зауважень та побажань відзначимо наступні дискусійні моменти:
1. на початку роботи Наталія Олегівна констатує, що об'єктом аналізу є
алюзія на універсальні прецедентні феномени (ПФ) (стор. 26, 55), але
серед прикладів ми знаходимо ПФ, які можна кваліфікувати як

культурно-універсальні та інтернаціональні з певним ступенем сумніву,
наприклад, деякі англійські паремії або підклас АГЗ «Назви дитячих
віршів»

(стор.

85-86).

Такого

роду

ПФ,

скоріше,

мають

бути

охарактеризовані як такі, що входять до культурного тезаурусу або,
принаймні, мають достатній ступінь впізнаваності для представників тих
п'яти лінгвокультур, які досліджуються дисертанткою.
2. Ще один дискусійний момент пов'язаний з класифікацією та дещо
розмитою диференціацією між типами маркерів алюзії. Якщо маркери це показники подібності «у змісті ПФ та алюзії» (стор. 109), то яким
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чином тоді графічні, граматичні та фонетичні маркери «передають зміст»
(стор. 61)

ПФ? Як відомо, ані графеми, ані фонеми не мають плану

змісту, а тільки план вираження. Графіка репрезентує мовлення -за
допомогою літер та знаків пунктуації. Автор роботи вказує на це на стор.
62, але приклади на стор. 109 і далі дещо спантеличують. Приміром,
аналізуючи ГЗ "A Streetcar Named Debt" з алюзією на ПФ "A Streetcar
Named Desire", Наталія Олегівна зазначає, що «оскільки конструкція ПФ
та алюзії відрізняється тільки одним компонентом debt - desire, то можна
говорити про присутність у структурі АГЗ графічного маркера середнього
рівня маркування».

Приклади на сторінках 62, 63 та 110 також

ілюструють лексичні трансформації (власне лексичних маркерів автор не
виділяє) у структурі речень, тобто про збіги у суто графічному
оформленні не йдеться. Дисертантка аналізує вживання дійсно графічних
маркерів

(лапок, трьох крапок тощо) пізніше, на стор. 152 роботи, і тут

вже жодних питань щодо понять та прикладів не виникає. А приклади дії
фонетичних маркерів (стор. 63), скоріше, можна було б додати до аналізу
паронімів у розділі про мовну гру як стилістичний трансформант (с.143).
3. Наступні коментарі пов'язані з таким чинником, як суб'єктивність. У
будь-якому творчому дослідженні компонент особистого бачення завжди
присутній. У мене, як рецензента, теж виникли свої суб'єктивні реакції
щодо

критеріїв

типологічної

кваліфікації

або

тлумачень

деяких

досліджуваних Наталією Олегівною одиниць аналізу. Наприклад, на стор.

45 ГЗ "The Secret Water Garden of Mill Hill" подається у якості ілюстрації
алюзії на біблійний ПФ "Garden of Eden". Це цілком можливо, але поза
макроконтекстом статті цей заголовок може бути розцінено як звичайне
словосполучення типу "Mill Hill's Secret Water Garden",

де назву

географічного об'єкта "Mill Hill" з метою інформаційного фокусування
або підвищення експресії просто розміщено у сильній позиції. На стор.
145 АГЗ "Now is the Winter of our Snowless, 50-degree Contentment"
заявлено як приклад моделі мовної гри з типом перенесення «емоції погодні умови», оскільки словом-трансформантом тут чомусь вважається
слово "snowless" замість антонімічного прецедентному компоненту
"discontent"

слова "contentment". Проте слід додати, що "Snowless", в

свою чергу, корелює зі словом "Winter", ще більш підсилюючи ефект
контрасту між ПФ та текстом-реципієнтом.
4. Поділ газетних заголовків на однофокусні та двофокусні за стратегією
атракції не зовсім чітко артикулюється та пояснюється за допомогою
прикладів. Також є досить дискусійним ілюстрації квазіантонімів (стор.
134) і вживання терміна «гіперо-гіпонімічна» (стор. 133) щодо опозиції
«частина—ціле», бо приклад не дуже вдало ілюструє цей підвид
(можливо, йдеться про «меронімічно-холонімічну» опозицію у площині
семантичних відносин або метонімію). А аналіз можливих реакцій
адресата (нейтральних,
компонент

негативних та позитивних) на алюзивний

у газетному

заголовку

видається

надто

суб'єктивним

(наприклад, АГЗ "Practise What You Teach" (стор. 164) кваліфікується у
роботі як нейтральна алюзія, але ж вона може сприйматися - з високим
ступенем ймовірності - як така, що має відчутну іронічно-критичну
конотацію, тобто як негативна за термінологією дисертантки). Слід
зазначити, що для виявлення прихованих смислів у форматі заголовка
напевно необхідний більш широкий контекст. Особливо це стосується
вживання

іронії

у

багатокомпонентними

ГЗ,
у

а

також

змістовому

коли
плані

ми

маємо

алюзіями.

справу

із

Приміром,

аналізуючи АГЗ "We're All Playing Scrooge" (стор. 84), дисертантка пише,

що мова іде про Скруджа МакДака, персонажа мультфільмів, а чому не
Ебенезера Скруджа, його прототипу з твору Ч. Діккенса? Хоча, звичайно,
ймовірність першої референції, напевно, вище аніж другої, якщо
враховувати ступінь впізнаваності та знаковості цього прецедентного
імені у сучасній англомовній аудиторії (і це - ще один аспект аналізу,
який вартує уваги).
5. Загалом, хоч як парадоксально це звучить, комплексність

підходу

(безперечно актуальний та ефективний атрибут сучасних наукових
студій), а, отже, об'єднання у одній дисертації багатьох аспектів аналізу
завжди дещо позначається на глибині

розгляду певних параметрів

об'єкту дослідження, тому що кожен з них міг би бути фокусом окремих
розвідок. Щодо даної роботи, це зауваження може певною мірою
стосуватися аналізу тропеїчних трансформацій у АГЗ, а також взаємодії
автора АГЗ та читача. Ці складні процеси вартують більш детального
аналізу, наприклад, дослідження прагматичного наповнення декількох
вибраних ГЗ на предмет їх зв'язку як із першоджерелом алюзії, так й з
текстом газетних статей, які вони репрезентують.
Дисертація характеризується технічною складністю та специфікою
статистичних підрахунків. Але змушена додати, що на кожному етапі
роботи

подані

цифри

провокують

питання

щодо

їх

подальшої

інтерпретації. Звичайно, дисертантка узагальнює результати аналізу у
висновках, де ми знаходимо цікаві та релевантні спостереження щодо
лексико-семантичного наповнення, структури та прагматики АГЗ. Про це
вже йшлося раніше. Зараз, у вигляді рекомендацій, хотілось би озвучити
можливі питання та напрями подальших пошуків. Наприклад, чи впливає
тип

газетного

видання

на

характер

алюзивних

маркерів

та

трансформантів? Чи не може бути причиною низьких показників по
новозеландському дискурсу той простий факт, що кількість періодичних
видань тут менше ніж у Британії або США (до речі, у дисертації не
знаходимо даних про загальну кількість вибірки ГЗ по кожній з країн
окремо)? Що може спричинити переважання тих чи інших прецедентних

