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Мовне заперечення широко використовується в стилістиці англійської мови для
позначення контрасту, відсутності елемента, що описується, актуалізації єдності
протилежностей та дескриптивізації іронічного чи навіть саркастичного трактування
референта. До головних стилістичних прийомів, які побудовані на негації, належать:
антитеза, оксиморон, літота, мейозис, іронія, риторичні запитання, фразеологізми та
гіпербола.
Об’єктом статті є негація у англомовному дискурсі, предметом – стилістичне
заперечення для вираження чи підкреслення окремих характеристик, про які йде
мова в реченні.
Механізм заперечення несе актомовленнєве навантаження комунікативної
інтеракції, у багатьох випадках призводячи до модифікації характеру мовленнєвих
дій, звідки і випливає актуальність роботи. На сучасному етапі розвитку
стилістичне заперечення знаходить своє втілення у художньому дискурсі для
створення інтенційного ефекту. Крім того, категорія негації є малодослідженою і
потребує значної уваги науковців.
Метою дослідження є моделювання досліджуваної категорії на матеріалі
стилістичних засобів, їх структурних та підструктурних паттернів.
Впродовж
багатьох
століть
заперечення
є
актуальним
об’єктом
міждисциплінарного дослідження у річищі логіки, філософії, соціології, психології
тощо. У лінгвістиці заперечення також є однією з основних когнітивнокомунікативних напрямків наукового пошуку. Попри значну кількість наукових
розвідок, присвячених проблемі заперечення, вона стоїть у центрі наукової
парадигми мовознавчих студій. У вітчизняній та зарубіжній лінгвістиці існує значна
кількість наукових праць, які висвітлюють ті чи інші аспекти проблеми заперечення.
Негація реалізується різними способами: експліцитно – за допомогою
спеціалізованих морфологічних маркерів вираження заперечення, імпліцитно –у
глибинних структурах лексичних одиниць, а також невербально – через відповідну
жестикуляцію, міміку, візуальний контакт, моторику тіла, паралінгвальні засоби
[1, c. 31].
Заперечення – елемент значення речення, який вказує, що зв’язок, який
встановлюється між компонентами речення, на думку мовця, реально не існує
[2, с. 249] або що відповідне стверджувальне речення відкидається мовцем як
помилкове.
Найчастіше негативне висловлювання спостерігається в такій ситуації, коли
відповідне йому стверджувальне було зроблено раніше або входить у загальну
презумпцію мовців. Заперечення – одна із властивих всім мовам світу вихідних,
семантично не розкладених значеннєвих категорій, яка не піддається визначенню
через простіші семантичні елементи [3, с. 223].
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Стилістично-синтаксичні засоби створюють ефект живого мовлення, його
експресивності, що, звісно, і привертає нашу увагу, як читачів. Заперечення часто
використовуються у різних стилістичних засобах для передачі певного
комунікативного впливу.
Стилістичне протиставне заперечення має яскраве відображення в оксимороні. Це
троп складається з двох контрастних по значенню лексичних одиниць, які зазвичай
містять антонімічні семи [4, c. 56]. Наприклад: And faith unfaithful kept him falsely true
[1, p. 62]. Оксиморон є одним із основних стилістичних засобів англійської мови,
який містить імпліцитне заперечення. Такий стилістичний прийом широко
використовується в характерологічній функції: I can resist anything, except temptation
[5, p. 44]. Слова resist і temptation є протилежними і категоризують ендозону поняття
негації. Завдяки цьому створюються відповідні конструкції – стилістичні фігури. Так,
у назві заголовку роману британського письменника В. Ґолдінґа «Темрява видима»
використано оксиморон (англійська назва твору – «Darkness Visible») [6]. Поєднання
в оксиморонах номінацій, протилежних за модальністю емоцій, обумовлює
семантичний зсув. У таких випадках спостерігається розходження між негативною
системною та мовленнєвою оцінками. В оксиморонах, індивідуально оцінних за
своєю суттю, порушуються канонізовані закони логіки: алогічна валентність
породжує астандартне вживання.
Антитеза (грец. antithesis – протиставлення) – стилістичний прийом, що полягає у
зіставленні протилежних думок або образів для посилення враження [7, c. 21]. Це
стилістична фігура, побудована на підкресленому протиставленні протилежних
явищ, понять, думок, почуттів, образів. Наприклад: «It is scary, but Lord, it is
wonderful!» – Cathie Pelletier, author of A Marriage Made at Woodstock [8]; «Excellent
characterization, a plot that is involved; but not too complicated and a pleasing writing
style are combined in this latest mystery novel» – The Chattanooga Times [8]. В основі
антитези лежить антонімічна пара, але при цьому в антитезі використання антонімів
не завжди обов’язкове. Протиставлення понять дає можливість авторові створити
надзвичайно виразний, об’ємний образ, в якому зіставляються прямі і переносні
значення слів, а також – різке і непослідовне порівняння. Зазвичай протиставляються
факти та явища об’єктивної дійсності за головними та другорядними ознаками.
Наприклад: «Stephanie Plum is a bunty hunter, but with a great sense of humor that
balances out her attitude and worse luck» – Time [9]; «Consistently, inventively mad…
wild,but wonderful!» – Isaac Asimov’s Science Fiction Magazine [8]. Віддаленість ознак,
що зіставляються, зумовлена тим, що значення одного з елементів контрастного
протиставлення представлено в формі образного перифраза, в результаті чого зв’язок
між членами протиставлення послаблюється та зростає роль комунікативної ситуації.
Негація спрацьовує практично на всіх рівнях мови, зокрема яскраве вираження цієї
категорії спостерігається у модусі мовленнєвої діяльності, наприклад у риторичному
питанні.
Риторичне питання – одна із стилістичних фігур поетичної мови, яка полягає у
використанні запитання, що імплікує ствердну відповідь. Вони позбавлені експлікації
референта, стимулюють реципієнта до роздуму та декодування думки. Наприклад:
You love me? After all that I’ve done? [10, p. 255]; How could you think it? [10, p. 235].
Використання стилістичних експресивних засобів синтаксису мотивоване
спрямованістю на створення ефекту безпосереднього запису мислення та мовлення.
Вони надають висловлюванням динамічності, експресивності, емотивності, що
створюють інтонації живого, схвильованого, невимушеного усного мовлення.
Серед лексичних засобів стилістичного впливу виокремлюються фразеологізми,
які виконують номінативну функцію – позначають предмети, ознаки, явища
навколишнього світу. Фразеологічні одиниці сучасної англійської мови досить
численні. Вони характеризуються значною гетерогенністю поверхневих і
семантичних структур. Але, не зважаючи на цю різноманітність, фразеологічним
одиницям притаманні чинники антропоцентричного фігурального наповнення з
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вираженим підтекстом та імпліцитним запереченням [11, c. 173]. Яскравим
прикладом цього є фразеологізми на позначення скрутних ситуацій:in/into hot water –
in or into trouble: I’m afraid this is not the first time that she’s been in hot water with
the committee [12, p. 259]; in a fix – having problems: I’m in a bit of a fix – can you pick
the girls up from school? [12, p. 91]. З вищенаведених прикладів випливає, що негація
семантично закодована у стилістично нейтральних словах hot water та a fix, які за
межами описаного контексту не несуть ніякого побічного значення.
Негація знаходить своє відображення у такій стилістичній фігурі як гіпербола.
Гіпербола – це художній прийом перебільшення, яке з точки зору реальних
можливостей втілення думки є сумнівним чи просто неможливим. Цей стилістичний
прийом не можна співставити з простим перебільшенням ознак емоційного стану
мовця [13, c. 252]. Гіпербола має експліцитне вираження у реченні: An endless orgy of
torture and rope [10, p. 264] – Безкінечні тортури та побиття. Прикметник містить
заперечний суфікс -less, що виражає негацію, але в українській мові він замінюється
заперечним префіксом без-. Заперечувальний суфікс -less формує прикметники від
іменників і має значення позбавлення того, на що вказує корінь [3, c. 320 ].
Мейозис (літота являє собою психологічну протилежність гіперболі, його
сутність полягає у применшенні справжніх властивостей об’єкта [14, c. 122], що
підвищує експресивність та емоційність висловлювання: She's not little enough
anymore to go stark staring mad in the toy department [9, р. 222]. Найпоширенішою
формою мейозиса в англійській мові є подвійна негація типу not un-, not in-, яка
носить назву літота. Наприклад: The general theme of our messages usually ran to
excessively strong admonitions and, not infrequently, undisguised threats [15, р. 45].
Перспективним вважаємо подальше дослідження функціонально-семантичного
поля категорії негації та десемантизації мовних одиниць у комунікативних
конструюваннях.
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