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У статті розглядається концепт Мовчання та його засоби омовлення. Фокусується увага
на графічних засобах екстеріоризації концепту, його таксономія, поліаспектність та полі
функціональність (на матеріалі англомовного та німецькомовного дискурсів). Намічаються
перспективи подальшого дослідження.
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Лінгвісти [2; 3; 4; 5; 6] на часі все більше фокусують увагу на вивченні феноменів
невербального спілкування. Тому об’єктом даної статті є функціональне
навантаження невербальних кодів в сучасній англійській мові у зіставленні з
німецькою. Предметом дослідження виступає функціональне навантаження
зазначених кодів. Інтегральним компонентом невербальної діяльності є
спрямованість на мету, іллокутивні цілі та наявність рефлексивної структури [11,
с.80]. Універсальним є розуміння білінгвістами денотативного наповнення
англомовних номінацій у німецькій мовній системі та співіснування німецькомовних
вкраплень в англомовному дискурсі.
Семантичне навантаження цих номінацій детермінується дією лінгвальних та
екстралінгвальних факторів взаємного впливу германських мов. Сучасні тенденції
зближення світових культур, інтеграції глобалізації та проблем міжнаціонального
спілкування вимагають комплексного підходу до
взаємного трансмовного
позначення.
Вербальна екстеріоризація феноменів рефлексивної сфери знайшла своє
висвітлення у дослідженнях текстової орієнтації вже з кінця 60-х років, у
наратологічних пошуках, які інтегрували досягнення і досвід празької
структуралістської школи [9, с.3]. Однак екстеріоризація невербальних кодів та
проблематика реалізації невербаліки у зіставному аспекті не знайшла широкого
висвітлення в сьогоденній лінгвістиці [1].
Залучення доробків лінгвістики тексту, стилістики декодування [2], рецептивної
лінгвістики об’єктивує вивчення екстеріоризації невербальних кодів в писемному
дискурсі [5; 6; 16]. Дієвість лінгвопоетичних кодів уможливлює специфіку
невербаліки в писемному дискурсі. Наративні коди препарують осмислення
нараторів невербального коду в онтологічному та гносеологічному вимірах. Наратор
виступає в ролі всезнаючого розповідача, якому підвладні різні життєві ситуації,
соціальний та лінгвістичний досвід соціуму.
Сучасні дескриптивні дослідженння іншомовних понятійних номінацій в
різномовних дискурсах мали місце в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених. Так,
зокрема, дослідженню зовнішніх і внутрішніх причин взаємодії німецької і
англійської мов присвячені роботи з виявленню різних шляхів входження
запозичень-термінів англо-американського походження в лексику німецької мови
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О.В. Слабої. Також були роботи, що досліджували процеси впливу різної запозиченої
лексики на словниковий склад німецької мови, проте питання комплексного аналізу
взаємного поповнення словникового складу англійської та німецькою мовами, їх
статус та адаптація залишаються недостатньо висвітленими [14].
Дескриптивна лінгвістика використовує діалектику аналізу спрямовує свій пошук
на осмислення етимологічних витоків, експлікуючи соціо-лінгвістичні явища у
ручищі глобалістичних тенденцій соціуму.
Поява іншомовних номінацій в різних дискурсах є загальною тенденцією
глобалізації, яка дає поштовх до створення і запозичення нових spin-spin (тут:
spin-spin, взаємозамінні терміни, що використовуються синонімічно двома мовами в
одній мовній системі), номінацій, термінів та концептів. Термінологія є найбільш
динамічним складником мовної системи, яка характеризується постійним розвитком
та неологізацією, де поряд із дією внутрішньомовних тенденцій відчувається
постійний вплив інших мов.
На даному етапі розвитку лінгво-когнітивістика черпає сили з герменевтики, все
більше захоплюючись методиками наукового спостереження та аналізу. Художній
дискурс нової хвилі намагається інтегрувати з філософією герменевтики – естетикою
розуміння еклектичних людських пошуків. Мовний фонд англомовного та
німецькомовного соціумів збагачується та поповнюється завдяки взаємному
використанню іншомовних номінацій, спричинюючи взаєморозвиток, які є проявом
синергії [13].
Німецькомовний дискурс часто пов’язують з сучасним стилем життя,
використовуючи англомовні номінації для позначень понять. Так, наприклад, назва
“Down On Speed” є англомовним вкрапленням у німецькомовній розвідці [19, S. 248].
Космополітичний розвиток суспільства простежується в працях майстів пера, які
використовують їх як стилістику нового часу. Матеріал англомовного та
німецькомовного дискурсів дає підстави стверджувати, що у корпусі невербаліки
переважають мімічні та такесичні компоненти, що підтверджує дієвість таких
чинників, як сльози, посмішка та мовчання.
Поведінку людини можна представити в матриці ієрархії доменів, у якій перший
ярус є родовим по відношенню до другого, а другий – до третього (див. рис. 1).
Матриця доменів людської поведінки
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Рисунок 1- Матриця доменів людської поведінки

Спектр невербальних кодів досить широкий, оскільки він охоплює такі реакції як
такесичну (плескання, потиск
руки, поцілунок, доторкання); проксемічну
(використання просторових, локальних чинників), просодичну (різні характеристики
голосу, фізіологічні паузи); кінесичну (мова тіла, манера вдягатися, зачісуватися,
грюкання дверима, поскрипування); психофізіологічну (плач, сміх, зітхання, кашель,
зміна
кольору
обличчя)
та
мовчання
(як
психологічно-рефлекторна
запланована/незапланована відсутність звучання).
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До такесичних відносять також використовування в комунікативних цілях таких
артефактів нової текстології, як телефону або комп’ютеру [10, с.216-217]. Вибір
невербальних засобів залежить від ситуативної конфігурації. Так, в різних умовах
спілкування інформація надходить за різними каналами: вербальному,
паравербальному акустичному, оптичному, тактильному, ольфакторному та
просторовому [ibid, с.217].
Невербальні дії соціально та ситуативно детерміновані. Тут діють закони
семіотичних знаків. Кількість значень одного жеста може варіюватися (напр.
значення американського жесту “OKAY”). Дієвим є принцип асиметрії невербальних
знаків та референтів, омонімії в невербаліці (напр. кивки зі значеннями «ні» та
«так») [15, с.123].
Паралінгвістичні засоби є найдавнішими формами спілкування людей. Вони
реалізують додаткову інформацію, яка додає смислу
вербальної інформації.
Наприклад,
вербальний
текст
може
супроводжуватися
просодичними
характеристиками (напр. мовчанням) зі значенням негативного ставлення до
референта, напр.: англ. The Vizerine was silent enough for Gorgik to suspect she
disapproved of his request (Delany, p. 66).
У наданому прикладі мовчання Візеріна сприймається суб’єктом дії як несхвальна
реакція на його прохання. Однак мовчання може вважатися також проявом згоди,
пор.: англ. “silence is a sign of consent”.
Невербальні коди розподіляться на коди людини (homo-codes) – це жести, рухи
тіла, міміка, пантоміми, тембр, зітхання, покашлювання, висота та гучність голосу,
інтонація, паузи та мовчання та на коди природи та артефактів (nature-codes) – мова
барабанів, свисту, дорожні знаки, музика, сигналізація тощо, які є рівнозначно
антропоцентричними за своєю природою.
Різні культури щоразу використовують невербальні коди для розуміння
соціального статусу комунікантів. Невербаліка є поліаспектною, вона проявляється
по-різному, за допомогою різних референтів та маркерів. До останніх тяжіють дрескод, статус-код, власність-код, силенціальний код.
Невербальна реалія дрес-коду представлена коментарем наратора цих реалій в
типологічно представленій дихотомії poor :: rich, напр.: англ. But my father's shoes.
How wrecked they were, how old and battered. I said out loud, He's so poor. His shoes,
poor father, his shoes (Lee, p. 13) […] her feet are twisted to fit into a tiny hoof-shaped
shoes of brocade (Lee, p. 20)
Для підкреслення жалюгідного стану свого батька та його бідності герой вдається
до опису взуття, яке знаходиться в жахливому стані, воно геть старе та побите, пор.:
англ. wrecked, old and battered. Змальовуючи статус померлої жінки, автор
підкреслює її заможній матеріальний стан, ноги жінки взуті в маленькі парчові
черевички, пор.: англ. a tiny hoof-shaped shoes of brocade.
Дрес-код може імплікувати також статусність та ґендерну належність
представників до певної соціальної групи, напр.: англ. Forbidden to wear against their
bodies any piece of cloth cut or sewn by men, all the female members of the nine
households have their clothes made by women in the sewing hall (Lee, p. 21).
Так, про це свідчить заборона носити жінкам одяг, пошитий чоловіком, пор.: англ.
forbidden to wear any piece of cloth sewn by men. Жінки можуть вдягатися лише у
швачок-жінок, пор.: англ. made by women in the sewing hall.
Старовинний одяг в американо-японському суспільстві символізує належність до
заможньої родини, напр.: англ. Thirty seamstresses, every day all year round making and
mending the clothes of birth and deaths for every female Yuan, cutting and sewing from
patterns handed down generation to generation without mutation for nearly a century, so
that almost everyone in Tientsin knows that the less fashionable you are, the older the
money you come from (Lee, p. 21).
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Як не дивно, але чим меньше людина вдягаєтьмя за модою, вдається до
старовинного національного вбрання, тим заможніша її родина, пор.: англ. less
fashionable you are, the older the money you come from.
Існують універсальні та специфічні засоби вираження соціальних контактів та
соціального статусу [9, 322]. Поглядом, посмішкою або мовчанням можна припинити
і розпочати спілкування, а також переадресувати комунікативний хід. За японськими
традиціями молода жінка мовчить, якщо вона згодна одружитись з нареченим. Фіни,
для того щоб привітатись, мовчки стоять поруч [12, 144]. Статус погляду також
детермінується дієвістю соціальних та етнічних чинників. Наприклад, в японському
діалозі погляд вважається важливішим за вербаліку [5, 21].
Невербальні статусні характеристики більш вагомі, ніж вербальні.
Виокремлюються статусні індекси, притаманні мовленню чоловіків і жінок, дорослих
і дітей, представників різних соціальних та етнічних груп як англомовного, так і
німецькомовного соціумів [4; 7, 70].
Статус-код реалізується завдяки соціо-прагматичній орієнтації нараторського
тлумачення національних реалій, у даному разі – невербальних кодів, напр. : англ.
[...] all the servants in the photograph have been blacked out, so that the babies they hold
(not their own, but the children of the masters) look like they're floating (Lee, p. 18).
Раніше, на фотографіях силуети прислуги зафарбовували чорною фарбою (англ.
blacked out). Лі пише, що здавалось, ніби діти, яких слуги тримали на руках,
опинились в повітрі без підтримки (Lee, p. 18). Таким чином статус слуги нівелював
належність людини взагалі, робив її мовчазним нулем по відношенню до історії,
пригнічував її особистистну значущість.
Тим часом в німецькій мові незаперечним є досить вагоме значення етнічного
походження. Одним з проявом невербальних кодів є реалізація етнічного-коду, який
може вплинути не лише на комунікативну ситуацію, але й встановити життєві
акценти, напр.: нім. Sie kann das makelhafte ja ruhig sehen lassen: Im Haus muß sie den
Davidsstern nicht tragen, außerdem ist ihr Mann kein Jude; bis jetzt sie noch sicher, aber
man kann nie wissen (May, S. 14).
Німкенія запевняє себе, що її чоловік не може бути євреєм, пор.: нім. ihr Mann
kein Jude. Зорі Давіда не може бути в її оселі ніколи, пор.: Im Haus muß sie den
Davidsstern nicht tragen.
Статус співбесідника проявляється в його привілеях перебивати адресата,
примусити його замовчати тощо. Мовчання виступає в ролі невербального каналу
регуляції міжособистісних відношень. Престижний статус людей вочевидь
об’єктивується специфікою вимови, інтонацією, фонацією та паузацією [7, 54-55].
Власність-код як підвид статус-коду потребує специфічного виокремлення з
огляду на те, що власність є ознакою національного соціального положення, напр.:
англ. Her family, as was custom among the very wealthy, had hired artisans to construct
out of paper life-size figures of ladies-in-waiting, eunuchs, warriors, scholars, magicians,
servants, courtesans, goatherds, and gardens in every possible posture, singing, grooming,
mediating, sitting, standing, and serving tea. On the one hundred day of mourning, the
day of burial, all of them were to be burned, sent into the next world to attend the old
woman whose death had demanded they be cut, creased, folded, and glued into presence
(Lee, p. 19).
За традицією заможних верств японців Америки, в останній путь заможну людину
проводжали зроблені з паперу фігури слуг, вчених, жінок та інших, що були зроблені
на зріст людини, пор.: англ. paper life-size figures of ladies-in-waiting, eunuchs,
warriors, scholars, magicians, servants, courtesans, goatherds.
Поганий матеріальний стан пригнічує людину, пор.: англ. “No money – no fun”:
шуткують англійці; нім. “Jeden Tag weniger Tagesgeld” (May, S. 21): засмучуються
німці. Відсутність достатнього простору для проживання може принизити відчуття
гідності людини, відносячи її таким чином до меньш високого статусу в суспільстві,
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напр.: нім. Sechster Stock, Staub von Jahrhunderten. Ein Zimmer von drei mal zwei,
Spatel von Zeitungen: Unter Staub vergrabene Menschlichkeit (May, S. 19).
Мовчання активізувалося раніше за вербальне спілкування, явище ранньої
соціалізації. Силенціальний компонент комунікації виконує важливу інтегруючу роль
у поведінці як дітей, так і дорослих. Пор. аргументативні паузи у дорослих та
мовчання як маркер провини у дітей.
Силенціальний код може стати своєрідним
стратегічним відмикачем у
спілкуванні або підсилюючим фактором в аргументативній стратегії. Емоційні
реакції детермінуються соціумом. Силенціальні знаки експлікують статусність [3,
93]. Соціальне мовчання – це стратегія поведінки [3, 81]. Індивідуальне мовчання
об’єктивує психічний стан комуніканта, виступає «силенціальним компонентом
комунікації» [3, 93].
Соціальне мовчання – це універсальне мовленнєве явище, яке детермінується
канонізованими нормами соціуму, напр.: англ. Meanwhile, in the chrysanthemum
garden, a population of paper figures were erected to mourn in silence this lady who had
ruled the fifth household (Lee, p. 19). З цього прикладу стає зрозумілим, що за
традицією американці японського походження в жалобі мають мовчати (англ. to
mourn in silence).
Мовчання та голос, споплюжений істерією гестапо, виступають контекстуально
синонімічними соціальними проявами фашистського режиму у вірші Дурса
Грюнбейна “Die jüdische braut”, яких так щасливо позбутися, напр.: нім.
Befreit vom gleißenden Schweigen meiner Reitstiefel;
Befreit vom der Hysterie meiner Gestapo-Stimme (Grünbein, S. 77).
Витоки силенціального коду корелюють зі соціальним статусом мовця та його
індивідуально-психічним станом. Експлікація проявляється на різних векторах: у
культуремах, специфічно представлених у ситуаціях художнього дискурсу, у
креативних майстернях наратора. Культуреми мовчання соціально детерміновані.
Стандартне соціальне спілкування позначається етикетом, який прописує
міжособистісні відносини та є культурною традицією [8, с.90]. Умовчання,
утримання від розмови, має етнічний характер [7, с.11]. Універсальним є те, що
стандартизоване та канонізоване суспільством мовчання позначено бівекторністю,
воно або діє (є соціально релевантним) або підлягає табу, має дозвіл на своє
існування та може бути вельми бажаним [8, с.245].
Мовчання-етикет відрізняється від мовчання-ритуалу. Перше передбачає
репродукцію правил поведінки з варіаціями, а ритуал є репродукція без модифікацій,
це історична репліка, ідентифікація людей відповідно до їхньої культури та
поведінки [8, с.105-107]. Соціальний статус людини препарує осмислення специфіки
її мовленнєвої поведінки [8, с.108]. Треба погодитись, що мовчання як нестандартна
поведінка може мати реактивний характер [12, с.144-146]
Силенціальний ефект може реалізуватися пунктуаційно поряд із використанням
нестандартного графічного оформлення, яке є відмінним у діалогічному мовленні
англомовного та німецькомовного дискурсів, напр.:
англ. ‘She said she had heard of me. And that she would not have me put out of the
party because my clothes were poor – ’ (Delany, p. 64).
нім. » Setsubun-Bohnen«, sagt Mikiko. » Und wenn du magst … «Sie greift in ihre
Tasche (Mayer-Skumanz, S. 22).
Статусна поведінка проявляється у невербальній та вербальній комунікації, при
цьому невербальні статусні індекси більш вагомі, ніж вербальні [8, с.70]. Жінки
приймають «стратегію мовчазного протесту», якщо їх перервали чи образили;
чоловіки схильні не приймати точку зору співрозмовника, відкрито демонструють
свою, часто – протилежну, думку [ibid, с.57]. Соціальний статус людини
віддзеркалюється в індексах стилю життя, контактів та мовлення [8, с.69]. У
невербальній поведінці мовчання проявляється емоційний стан людини [14, с.261].
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Вираження емоційних реакцій має соціально-лінгвістичний характер.
Силенціальні знаки корелюють із феноменом статусу. Соціально-прагматичне
мовчання має віртуальний характер, корелює з канонами, традиціями, ритуалами
етикету, виступає прозорим у настановах, наказах, пареміях стосовно мовчазної
поведінки носіїв мови. Паремії як фразеологізми віддають перевагу оцінним
факторам соціуму [8, с.233].
Належно оцінюється англійцями та німцями релевантні вирази типу: англ. say soft
words; first think than say; what will Mrs. Grundy say?; easier said than done; actions
speak louder than words; he who says what he likes, shall hear what he does not like; least
said, soonest mended; speak like a book; speak somebody fair; speak well of somebody;
properly speaking; plain speaking; нім. befreit vom gleißenden Schweigen sein тощо.
В.І. Карасик наводить приклад паремій, в яких представлено ставлення англійців
до мовчання, напр.: англ. A close mouth catches no flies. Не слід говорити багато, бо це
породжує небажаний ефект, пор.: англ. blabber mouth – (sl.) a person who tells secrets
by talking too much; gabbler – to gabble – to say (words) so quickly that they cannot be
heard clearly. Базіки, зауважує вчений, демонструють інтелектуальну неспроможність
[8, с.52-56].
Соціальна поведінка людини закладена в етикеті мовчазної поведінки. Мовчання
детермінується канонами спілкування: мовчання слухачів в аудиторії, в церкві, в залі
засідань передбачено нормами поведінки в англомовному соціумі. Балакучість жінок
та мовчазність чоловіків є одним із ґендерно орієнтованих питань [3].
Прагмалінгвістичне значення мовчання перетинається із соціолінгвістичним
значенням, уточнює його, актуалізуючись у конкретній ситуації спілкування [8, 109].
Цілі поняття націлено на дослідження мовних контактів та ономасіологічних
категорій у мовах різних систем. Так, такі категорії містяться в німецькомовному
дискурсі, про що свідчить їх англомовне написання, напр.:
»To turn on, to tune in und to drop out «, das heißt einen Lebensweg finden, in dem
keine Anforderungen gestellt werden, die nicht mit deinen eigenen, natürlichen
Bedürfnissen übereinstimmen. Wenn du diesen Weg gefunden hast, wirst du ganz
selbstverständlich aufhören, Speed zu nehmen (Leary 2000, S. 249).
На часі антропологічний дискурс охоплює всі сфери діяльності людини,
підводячи нас до пошуків глибинного інтер- та інтразмісту. Особливо барвисто
зображуються почуття людини в художньому прозовому та в поетичному дискурсі,
які дають поштовх до розвитку власних почуттів та думок. «Людина як механізм»,
«людина як ідеальна людина», «людина як надлюдина» та «людина в людині» – це ті
питання, що є актуальними та донині залишаються відкритими до роздумів.
Соціальне наповнення невербальних кодів здійснюється в емерджементному
процесі абстрагування від рекурентних дискурсивних смислів. Невербальні засоби
спілкування позначені ситуативністю, діалогічністю і потребують спільного
соціального та лінгвістичного досвіду для розуміння глибинного змісту референта.
Ідентифікація лінгвістичних аспектів невербальних кодів як англомовного, так і
німецькомовного соціумів, засобів їхньої екстеріоризації є перспективним напрямком
сучасних лінгвістичних студій. Подальше дослідження семантичного навантаження
невербальних кодів в різномовних соціумах є актуальним з огляду на розширення
семіотичної парадигми та осмислення когнітивно-семантичного континууму.
ТЕНДЕНЦИИ НОМИНАЦИИ НЕВЕРБАЛЬНЫХ ЛАКУН
В РАЗНОЯЗЫЧНЫХ ДИСКУРСАХ
Т.А. Анохина
В статье рассматривается концепт Молчание и его языковые средства обозначения. Обращается
внимание на графические средства экстериоризации молчания, его таксономию, полиаспектность и
полифункциональность (на материале английского и немецкого языков). Упоминаются перспективные
векторы дальнейшего исследования.
Ключевые слова: молчание, дискурс, силенциальный эффект, статус, код, ритуал, коммуникативное
поведение.
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NOMINATION TENDENCIES OF NONVERBAL LACUNAS IN
DISTANT LANGUAGE DISCOURSES
T.A. Anokhina
The article deals with the concept SILENCE and the language means of its nomination. Special attention is
focused on the graphic means of exteriorization of the concept, its taxonomy, polyaspect and polyfunctional
features (on the basis of the English and German discourses). Further perspectives of the researches are
considered.
Кey words: silence, discourse.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Андрусяк І. В. Англійські неологізми кінця XX століття як складова мовної картини світу: автореф.
дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 2003. – 16 с.
Арнольд И.В. Стилистика декодирования как прагматическая стилистика // Сб. статей "Семантика.
Стилистика. Интертекстуальность" – СПб.: изд-во СПб. ун-та, 1999. – С. 168-172.
Белова А.Д. Лингвистические аспекты аргументации. − К.: Астрая, 1997. – 310 с.
Бессонова О.Л. Оценочный тезаурус английского язика: общая характеристика // Вісник Харківського
Національного університету ім. В.Н. Каразіна. – Х.: Константа, 2003. – № 586. – С. 14-17.
Богданов В.В. Функции вербальных и невербальных компонентов в речевом общении
// Языковое общение: Единицы и регулятивы. Межвуз. сб. научн. труд. – Калинин: Калининский гос.
ун-т, 1987. – С. 18-25.
Божко Г.П. Невербальні компоненти спілкування в комунікативній ситуації "примирення" //
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – К.: Київський національний ун-т імені
Тараса Шевченка, 2002. – Вип.1. – С. 14-17.
Йоко Инубуси. Феномен молчания как компонент коммуникативного поведения: автореф. дис…канд..
филол. наук: 10.02.19. – М.: Накра Принт, 2003. – 24 с.
Карасик В.И. Язык социального статуса. – М.: ИТДГК "Гнозис", 2002. – 333 с.
Корольова А. В. Лінгвопоетичний і наративний коди інтимізації в художньому тексті (на матеріалі
української та російської прози другої половини ХІХ - першої половини ХХ століть): автореф. дис...
д-ра філол. наук: 10.02.01; 10.02.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка; Інститут
філології. — К., 2003. — 35с.
Морозова Е.И. Ложь как дискурсивное образование: лингвокогнитивный аспект. – Х.: Экограф, 2005.
– 299 с.
Приходько А.М. Складносурядне речення в сучасній німецькій мові. – Запоріжжя: ЗДУ, 2002. – 292 с.
Рудик І.М. Реактивне мовчання у діалогічній єдності питання – відповідь // Вісник Харківського
Національного університету ім. В.Н. Каразіна – Х.: Константа, 2003. – № 611. – С. 144 – 146.
Сергєєва Г.А. Англомовні запозичення в українській правничій термінології: автореф. дис... канд.
філол. наук: 10.02.01 /Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2002.– 16 с.
Слаба О.В. Англоамериканізми в лексико-семантичній системі сучасної німецької мови (на матеріалі
галузевої лексики з економіки): автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Київський національний
лінгвістичний університет. – К., 2003. – 19 с.
Чередниченко О.І. Переклад в добу глобалізації // Актуальні проблеми перекладознавства та методики
навчання перекладу: матер. третьої Всеукр. наук. конф. – Х.: Константа, 2005. – С. 7-9.
Яновая О.А. Улыбка как средство реализации коммуникативного намерения (на материале
английского языка) // Вісник Харківського Національного університету ім. В.Н. Каразіна. Лінгвістичні
й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – Харків: Константа, 2002. - № 567. – С. 261 – 266.
Delany, Samuel R. Tales of Nevérÿon. – London: University Press,1993. – 260 p.
Grünbein, Durs. Die jüdische Braut. – Berlin: Druckhaus Galrev. – 2000. – S. 76-78.
Leary, Timothy. Down On Speed //Sucht und Sehnsucht. – Stuttgart: Philipp Reclam jun. Stuttgart, 2000.
– S. 248-249.
Lee, Li-Young. The winged seed. A remembrance. – Saint Paul, Minnesota: Hungry Mind Press. – 205 p.
May, Lizzy Sara. Schmerzpunkte. Roman. – Berlin: Verlag Volk und Welt. – 1978. – S. 122.
Mayer-Skumanz, Lene. Setsubun. – Berlin: Bertelsmann jugendbuch Verlag . – 2001. – S. 21-25.
Mehus, Siri. Desmond Morris’ The Human Animal: A Personal View of the Human Species—The Lanquage
of the Body // Journal of Linquistic Anthropology. - 2003. – Vol.13. – Number 1. – P. 123-125.

Надійшла до редакції 25 жовтня 2010 р.

«Філологічні трактати», №1’ 2010

11

