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Останнім часом інтерес мовознавців до вивчення алюзивних засобів у текстах 

різних функціональних жанрів помітно зріс. Учені зацікавилися питанням 
адекватності відтворення латентних значень мовних одиниць читачем у порівнянні з 
тим, що саме хотів донести автор певного тексту. Широко вивчаються фактори, які 
впливають на сприйняття реципієнтом певного повідомлення [1; 2; 3].  
Метою цієї роботи є визначення ролі використання алюзивних засобів автором як 

способу впливу на читача. Планується вирішення таких завдань: визначення алюзії та 
встановлення її відношення до суміжних понять (ремінісценція, цитація, імплікація); 
з’ясування факторів, що впливають на сприйняття алюзії читачем, і з урахуванням 
встановлення критеріїв побудови тексту автором для орієнтації повідомлення на 
конкретну аудиторію. Дослідження проводитиметься на матеріалі текстів 
полемічного дискурсу англомовної політичної риторики. 
Під час дослідження будемо розуміти алюзію як натяк на відомий історичний, 

легендарний або побутовий факт, який створює узагальнений підтекст; відсилання у 
тексті до інших подій, як правило, відомих людям з досвіду, з фонових знань [4, 38].  
Необхідно відразу окреслити відношення між алюзією та імплікацією. Згідно з 

визначенням І. В. Арнольд, «текстова імплікація – додатковий зміст, що мається на 
увазі» [5, 84]. А З. І. Хованська розрізняє типи образного висловлювання (у тому 
числі алюзію, символ, алегорію, лейтмотив та ін.) за способом взаємодії 
експліцитних та імпліцитних значень [6, 295]. Можна зробити висновок, що 
імплікація є однією з ознак алюзії, її частиною, яка відіграє вагому роль у 
функціонуванні алюзії в тексті. Отже, ці поняття не тотожні. На даному етапі 
дослідження вважаємо за доцільне обрати критерієм класифікації алюзій джерело їх 
походження (історія людства, літературні твори, різні сфери життя людей) [7, 21]. 
Необхідно також чітко визначити такі поняття, як ремінісценція та цитація. Щодо 
ремінісценції, то ми приймаємо точку зору таких дослідників, як М. Гловінські та 
В. Халізєв: ремінісценція – відсилання до попередніх літературних фактів [8, 468; 9, 
253]. Стосовно цитації необхідно відзначити, що вона може вважатись різновидом 
алюзії, якщо для її розуміння потрібні певні зусилля та наявність відповідних знань; 
вона повинна модифікувати семантику тексту, в якому зустрічається, за рахунок 
асоціацій, пов’язаних з текстом-джерелом [10, 29]. 
Багато вчених погоджуються з тим, що характерною рисою сучасного дискурсу в 

цілому є широке залучення різноманітних цитат. Використовуються прецедентні 
тексти із джерел, що мають різний ступінь відомості. Це насамперед рядки 
поетичних та прозаїчних художніх творів, назви художніх творів, кінофільмів, 
уривки з пісень, прислів'я та приказки. Цитати вводяться до тексту як у незмінному, 
так і в трансформованому вигляді (квазіцитати). Цитата нерідко – це загадка, яку 
автор пропонує читачеві розгадати. Останнього запрошують до роздумів. Вдала 
розгадка породжує відчуття задоволення та підвищує читацьку зацікавленість. 
Присутність «чужого слова» надає відчутної експресивності сучасному дискурсу. 
«Текст у тексті» створює двоплановість або багатоплановість сприйняття. Функції 
цитації та квазіцитації численні: пародіювання, висміювання догм, поетизація та ін. 
[2, 23-30]. Кожна людина будує свої висловлювання не з нового словесного 
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матеріалу, а з того, що вже існував до неї, був у мовленнєвій роботі інших адресантів; 
отже, цей матеріал буде нести контекст попередніх його користувачів. Тому новими 
у кожного творця можуть бути лише зміст та, як наслідок, архітектоніка 
висловлювання [3, 12]. 
Не стали винятком і тексти полемічного дискурсу, функціональний стиль яких 

можна визначити як публіцистичний. Перш ніж вдатися до інтерпретації алюзій, 
уживаних у таких текстах, зауважимо, що публіцистичний функціональний стиль має 
«значущу аналітичну рису: експресивне забарвлення, яке у кожного народу виказує 
власний кількісний та якісний рівень. Так, українській пресі притаманна в цілому 
нейтральність оповідального тону (за винятком, на жаль, занадто поширених 
сьогодні бульварних видань), що виявляє себе перш за все у нечастому вживанні 
пейоративної лексики, а також знижених, просторічних лінгвальних одиниць, тоді як 
у німецькій або російській пресі це робиться значно частіше. Отже, під час 
лінгвопоетичного аналізу треба (в залежності від мови тексту) нейтралізувати 
вказану експресивність або навпаки, підвищувати її» [3, 36]. У цьому ж джерелі 
читаємо, що публіцистичний стиль мови породжений такою її функцією, як функція 
впливу [3, 35]. Отже, всі можливі алюзивні включення необхідно розглядати перш за 
все як один із способів переконання читача підтримати ту чи іншу ідею. 
Автор завжди має установку на якомога повніше доведення до адресата свого 

задуму, щоб реципієнт його зрозумів. Він має враховувати рівень знань реципієнта, 
який, передбачається, володіє певним об'ємом знань у тій сфері, у межах якої 
відбуватиметься комунікативний акт: достатнім об'ємом тезауруса, лабільним 
апаратом мислення, певною концептуальною системою, що визначає об’єм та зміст 
його знань про дійсність [11, 95]. 
Перед створенням тексту в автора виникає уявлення про ту чи іншу мету 

висловлювання, яке закріплюється у вигляді «образу результату». Після цього 
комунікант починає шукати шляхи вирішення завдання, тобто способи досягнення 
результату. Умови завдання – це й є знання про світ, модель наявної обстановки, з 
якою адресант співвідносить «образ результату», який в нього виник. Маючи з 
партнерами по спілкуванню спільну модель обстановки, в якій одні образи 
передбачають появлення інших, та спираючись на цю модель, комунікант може 
викликати відповідний образ у свідомості слухача або читача [12, 32]. 
У кожному тексті, метою якого є вплив на аудиторію, обов’язково має 

відображатися система психосоціальних стереотипів свідомості майбутніх читачів, 
бо зміст тексту, що контрастує з системою цінностей реципієнта, може викликати 
неприйняття життєвої позиції, моделі світу чи ціннісної орієнтації, що йому 
нав’язуються. Для успішної взаємодії автора та адресата необхідний «перетин» 
концептуальних систем автора та адресата через текст, а також дотичність їх 
тезаурусів. Таким чином, орієнтація автора на певну категорію читачів спонукає його 
до створення комунікативного портрету потенційного реципієнта. Як правило, автор 
не володіє потрібним об’ємом інформації про реципієнта і змушений задовольнятись 
певним комунікативним квазі-портретом – суб’єктивним уявленням про ті риси 
особистості потенційного читача, які необхідні йому як «приймачу тексту». На наш 
погляд, досить повним джерелом для створення комунікативного портрету групи або 
колективного реципієнта можуть служити тексти, зорієнтовані на певного читача. 
Володіючи певним набором мовних та культурних кодів, ми можемо, 
проаналізувавши поданий текст, з’ясувати, на який тип аудиторії він спрямований 
[11, 96]. Саме після цієї операції можна окреслити приблизне коло досвіду та 
фонових знань, якими володіє реципієнт, а отже, створити собі уявлення про 
джерела, алюзії на які будуть адекватно сприйняті аудиторією. Таким чином 
здійснюється орієнтація повідомлення на майбутнього отримувача. 
Орієнтованість проявляється як на змістовому рівні тексту – через інтерпретацію 

події (набір ідеологічних стереотипів), так і на мовному – через відбір лінгвальних 
засобів: мовних прийомів виразності, стилістичного забарвлення мовних одиниць та 
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стилістичну тональність публікації в цілому, які дозволяють авторам публікацій 
залишатись у звичній для свого читача мовній та змістовій парадигмі, незалежно від 
тематики та особливостей факту-події, що зображується [11, 98]. Коли йдеться про 
орієнтованість на певну аудиторію, необхідно мати на увазі етнічний її склад, 
оскільки етноспецифічність – сукупність прийомів семантичного представлення 
плану змісту лексичних одиниць (мовна концептуалізація) – у різних культурах різна 
[13, 78]. 
Твердження про інтернаціональний характер людського мислення на сучасному 

етапі розвитку лінгвістичної науки, що увібрала досягнення суміжних наук 
(психології, філософії, когнітології), можна інтерпретувати в межах універсально-
предметного коду, під яким розуміється універсальна логіко-понятійна база людини, 
певна сукупність ментальних універсалій, наднаціональний розумовий код. 
Перекодування єдиного для всіх етносів розумового коду на вербальний у межах 
конкретної мови, «дискретизація інформаційного континууму» тією чи іншою мовою 
«переплавляє» єдину логіко-понятійну базу людства, «відливаючи» її в етнічно 
зумовлені семантичні матриці змістової структури національної мови. Цей процес, 
навіть у межах логічних форм відображення реальності, містить у собі ймовірність 
перекручування. Якщо ж говорити про позалогічні форми відображення світу 
людською свідомістю, що співвідносяться з мисленням як ціле зі своєю частиною, 
включаючи афективні аспекти розумової діяльності людини (емоційний, вольовий, 
конкретно-чуттєвий і т. ін.), то тут і загалом неможливе існування будь-якого 
ізоморфізму: різні етноси «переживають» навколишню дійсність по-різному, 
об’єктивуючи розмаїття свого відчуття, сприймання й оцінки у мовних формах тих 
етнічних мов, носіями яких вони є. Не буде перебільшенням сказати, що саме сфера 
екстралогічного в сприйнятті реальності тим чи іншим етнічним колективом, сфера 
емотивно-оцінної діяльності його етнічної свідомості і створює неповторність і 
національну унікальність мов світу [14, 50]. Звідси можна зробити висновок, що одні 
й ті ж реалії, що є джерелами алюзій, можуть бути по-різному інтерпретовані 
представниками різних етносів. Цей факт має братися до уваги автором будь-якого 
тексту, в якому використовуються алюзивні засоби. 
Про індивідуальність сприйняття інформації говорять також учені, що 

займаються розробкою поняття «мовна картина світу». Багато з них приходить до 
висновку, що вираз «мовна картина світу» певною мірою є умовним: образ світу, що 
відтворюється за даними однієї лише мовної семантики, скоріше носить 
карикатурний та схематичний характер [15, 67]. Розуміння мовної картини світу як 
не дзеркальне відображення, а як його замальовки, фокусує увагу на антропофакторі, 
оскільки саме людина, що розмовляє, ментально відтворює та вербально інтерпретує 
об’єктивно існуючу реальність [16, 94]. Світ відображається шляхом відтворення тих 
його складових, які видаються для адресанта найважливішими, релевантними, 
такими, що найбільш повно характеризують світ [1, 111]. Таким чином, сучасне 
розуміння мовного значення постулює його суб’єктивізм, антропоцентричність, 
культурну зумовленість і енциклопедизм, тобто входження в структури знань про 
світ [14, 50]. 
Всі ці твердження є справедливими, хоча світ є єдиним для всіх; він носить 

континуумний характер, а його поділ за допомогою мови здійснюється людиною; 
світ є інформаційно повним. Мовне представлення світу може бути неповним та/або 
неточним, бо, по-перше, таким є спосіб відтворення, по-друге, людина може не знати 
світ як індивід, а по-третє, людина може не знати світ як представник певного 
соціуму. Останні два твердження показують, що мовне мислення відображає рівень 
знань людини про світ як індивіда та рівень знань людини про світ як представника 
певної спільноти. Значить, мовне мислення частково віддзеркалює рівень знань про 
світ певного суспільства [1, 112]. Із зазначеним погоджуються й інші вчені: «Мова 
виступає тим матеріальним конструктом, за допомогою якого створюється 
концептуальна картина світу – феномен, що відображається у мовній свідомості у 
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вигляді ціннісно орієнтованої матриці світу, що є результатом абстрагуючої 
діяльності людини, що розмовляє. Концептуальна картина світу існує у колективній 
свідомості певного лінгвокультурного медіуму і є своєрідним вербальним втіленням 
етнічно маркованих знань та уявлень про світ. Кожна природна мова має свою 
особливу картину світу, у відповідності до якої її носії організують форму та зміст 
своїх мовленнєвих творів» [16, 94]. 
Мовне мислення – це уявлення про світ або його розділення у мові і за допомогою 

мови; його аспектом є мовна ментальність – спосіб мовного представлення світу, 
мовна ментальність включає в себе співвідношення між світом та його мовним 
представленням. Саме вона відіграє ключову роль у процесі сприйняття текстів, їх 
інтерпретації. Що ж формує мовну ментальність? Ті особливості індивіда, що 
визначаються його належністю до певної соціокультурної групи (група виділяється 
за рівнем освіти, віком, професією, статтю тощо); а також ті його риси, що 
формуються його соціокультурним середовищем (до нього належить, наприклад, 
коло знайомих на роботі, товариство поза роботою, рідні, близькі, країна, де мешкає 
індивід) [1, 118]. 
Спрямованість зв’язку між соціокультурними факторами та мовною 

ментальністю, а також характер такого зв’язку можуть бути різними на окремих 
етапах розвитку індивіда. На початковому етапі людина йде від мовного мислення до 
соціокультурних стереотипів, оскільки разом із засвоєнням мови вона засвоює й 
мовну ментальність. Після засвоєння мови зв'язок стає зворотнім – соціокультурні 
фактори визначають мовну ментальність. Таким чином, соціокультурні стереотипи 
сприйняття світу формують мовну ментальність, кристалізуються в ній [1, 118-119]. 
Незалежність особливостей мовної ментальності від мови може призводити до 

того, що відмінності між мовними ментальностями представників різних 
соціокультурних груп, які належать до однієї мовної спільноти, можуть бути більш 
значними, ніж розбіжності між мовними ментальностями представників однієї 
соціокультурної групи, що належать, між тим, до різних мовних спільнот. Можна 
говорити про абстрактний інваріант когнітивної свідомості всіх членів певної 
лінгвокультурної спільноти, у якій відображаються економічні, соціальні, 
ідеологічні, культурні, географічні та етнічні фактори [12, 32; 1, 120]. Отже, при 
орієнтуванні тексту на аудиторію, при виборі алюзивних засобів треба враховувати 
належність не тільки до певного етносу, але й до соціальної та вікової групи. 
Можна зробити висновок, що автор, який намагається якнайповніше вплинути на 

діяльність індивіда за допомогою свого тексту, має, між іншим, брати до уваги 
«мовну особистість» реципієнта - закріплений в основному в лексичній системі 
базовий національно – культурний прототип носія певної мови, своєрідний 
«семантичний фоторобот», що складається на основі світоглядних настанов, 
ціннісних пріоритетів та поведінкових реакцій, відображених у словнику [15, 66]. 
Звичайно, автору найлегше спрямувати дію свого тексту на носіїв тієї мовної 
культури, до якої належить він сам. 
Підсумовуючи зазначене, можна сказати, що при відборі алюзивних засобів з 

метою їх використання як способу впливу на читача автору варто враховувати 
наступні фактори: мовну приналежність цільової аудиторії; етнос читача; 
соціокультурну групу, до якої належить реципієнт; його вікові характеристики. 
Найчастіше мету якнайсильніше вплинути на реципієнта переслідують полемічні 

тексти. Саме тексти політичної спрямованості полемічного характеру і є предметом 
нашого дослідження. Розглянемо приклади алюзій, скерованих на носіїв британської 
культури. Як уже відзначалося раніше, алюзії можуть виконувати в тексті різні 
функції. Яскравими прикладами використання алюзій з метою висміювання можуть 
бути натяки журналістів The Economist, до яких вони вдаються у текстах статей, 
присвячених сучасній політичній ситуації у Великобританії. Під фотографією, на 
якій зображений Джордж Буш і Тоні Блер, що зазирає йому в очі, розміщено напис: 
Can you sing “Yankee Poodle”? [17, 30]. Кожний освічений читач одразу розшифрує 
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натяки. Він неодмінно впізнає змінену назву відомої патріотичної американської 
пісні, що була популярною серед американських солдат у роки війни за незалежність. 
Звичайно, якщо глибше зануритись в історію, то можна згадати, що ця пісня 
виконувалась британськими солдатами як насміхання над погано озброєними та 
невправними янки, і тільки згодом вона набула американсько-патріотичного 
забарвлення. Але нам здається, що автор статті мав на увазі саме сучасні асоціації з 
наведеною піснею. Підтвердженням цьому є одиниця Poodle, яка, окрім прямого 
значення «пудель», має ще переносне – «прислужник» або «знаряддя в чужих руках». 
Стає зрозумілим, що наведене питання можна приписати Джорджу Бушу, а Poodle – 
це ніхто інший, як Тоні Блер. 
Не обійшли увагою журналісти й конкурента діючого прем’єр міністра – 

консерватора Девіда Кемерона: When not hugging trees or hoodies, Mr Cameron talks 
about social justice and nurturing communities, and castigates businesses that fail to meet 
the highest ethical standards [17, 29]. Друга половина цього речення є цілком 
зрозумілою та нейтральною, але перша частина (When not hugging trees or hoodies) 
надає всій конструкції іронічності, оскільки в ній містяться натяки на прихильне 
ставлення Кемерона до дітей-правопорушників, у злочинах яких він звинувачує 
насамперед суспільство, батьків, а не їх самих. Звичайно, не мається на увазі 
буквальне значення дієслова to hug – «обнімати» (але саме це значення першим 
спадає на думку, надає всьому вислову гумористичного настрою). Ця одиниця 
вживається зі змістом, якого набуває у словосполученні to hug a tree, що 
використовується для позначення руху за добре ставлення до природи, а саме, до 
дерев. Слід зауважити, що Девід Кемерон позитивно висловлювався щодо цього 
суспільного явища. Алюзію на рух hug-a-tree бачимо й у зауваженні до фотографії 
Кемерона, на якій положення його рук може викликати асоціації з наміром когось 
задушити: Hug a tree, throttle Labour[17,31]. Автор статті використовує насамперед 
відносну схожість жестів «обійми» та «задушення», натякаючи на те, що, 
висловлюючи підтримку доброго ставлення до природи, Кемерон досягає 
прихильності виборців і цим «убиває» своїх конкурентів-лейбористів. 
Показовими є й алюзії, джерела яких знаходяться в історії світу, тому вони теж 

часто використовуються у полемічних текстах. Наприклад, у реченні Mr Blair may 
believe it is still too soon to judge the success of what is being attempted in Iraq, but his 
party holds him personally responsible for what many regard as the greatest debacle in 
British foreign policy since Suez, 50 years ago [17,30] згадується Суецька криза 1956 
року. Тільки обізнаний читач може співвіднести масштаби минулого 
зовнішньополітичного провалу з тим, що сьогодні відбувається в Іраку, та зрозуміти, 
з чим автор статті порівнює результати діяльності Тоні Блера, а також уявити міру 
невдоволеності партії, до якої він належить. 
Є у полемічному дискурсі й алюзії на соціальну побудову суспільства. Наприклад, 

читаємо: He’s a fully paid-up member of the human race[17,31]. Мова у цьому разі йде 
про одного з можливих претендентів на посаду прем’єр-міністра – Алана Джонсона. 
Словосполучення paid-up member of the human race натякає на загальновідому 
формулу a paid-up member of a party – зареєстрований член певної партії, що 
платить членські внески. Отже, автор має на увазі, що містер Джонсон сприймається 
представниками людської раси позитивно, бо, умовно кажучи, «належить з ними до 
однієї партії». 
Журналіст чи письменник при написанні тексту має враховувати відмінності між 

ним та читачем як соціального, так і культурного характеру. Всі наведені алюзії 
будуть правильно інтерпретовані читачем-британцем. Якщо ж автор та читач – 
представники різних мовних спільнот, то виникає проблема перекладу. Вивчення 
мовних засобів передачі культурних змістів в іншу культуру призвело до заміни 
терміна «переклад» на термін «трансляція». Якщо переклад – це «канал взаємодії 
культур та мов», а перекладач – посередник у діалозі культур, то він має бути як 
мінімум «бікультурним», що дозволить йому під час «трансляції» лінгвоконцептів 
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поєднувати значення імен-квазіеквівалентів з їх контекстуальним змістом, причому 
контекст у такому випадку наближається до безкінечності і в своїх кордонах може 
бути рівнозначний контексту культури в цілому [13, 80]. 
Можна зауважити, що під час відтворення тексту, в якому присутні алюзивні 

засоби, іншою мовою перекладач мусить перш за все взяти до уваги мету автора 
оригіналу, проаналізувати важелі впливу на читача. Потім доцільним буде 
визначення соціокультурної та вікової приналежності цільової аудиторії. Вивчення 
мовних та етнічних рис майбутніх адресатів є ключовим етапом роботи перекладача. 
Він повинен виявити особливості сприйняття оригінального тексту та створити текст 
перекладу таким чином, щоб сприйняття його носіями іншої культурної спільноти 
було максимально наближеним до сприйняття оригіналу носіями вихідної культури. 
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О. Л. Гармаш  

 
Стаття присвячена дослідженню дії закону збалансованості енергії у системі 

словникового складу сучасної англійської мови з точки зору інноваційної лінгвосинергетичної 
парадигми.  

Як відомо, будь-яка мова не є системою константною, тобто нерухомою. Так само 
і словниковий склад англійської мови знаходиться у перманентному стані свого 
розвитку та самовдосконалення. Вчені зазначають про динамічність поповнення 


