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яка складається із двох синонімічних рядів, є найбільш повна за смисловим 

обсягом значень номінація smile. Домінантою синонімічного ряду “усмішка” 

виступає лексема smile, а домінантою синонімічний ряду “сміх” є лексема laugh, 

вона фіксує диференційну ознаку “участь голосу (звук)”. 

 

ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 

Анна РОГОЖА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Г.О. Князь 

Інтертекстуальність – явище, яке займає важливе місце у сучасній 

літературі, тому що являє собою міжтекстові відношення літературних творів. 

На сьогодні у літературознавстві помітна тенденція швидкого розвитку теорії 

підтексту. Інтертекстуальність як засіб його створення можна назвати одним із 

суперечливих і неоднозначних з огляду на складність означеного поняття.  

Багато дослідників (Ю. Крістєва, К.  Тарановський, Є. Муратова, 

М. Бахтін, Т. Марченко, Н. Фатєєва, Р. Барт, Н. П’єге-Гро) займалися 

дослідженням явища інтертекстуальності. М. Бахтін розглядав художній твір як 

місце перетину текстових площин, як діалог різного виду письма. Услід за 

М. Бахтіним, французька філологиня Ю Крістєва у 1967 р. ввела у вжиток 

термін «інтертекстуальність», який передбачає дослідження тексту будь-якого 

літературного твору як знакової системи, а також взаємодію різних явищ, що 

перетинаються у ньому. Р. Барт вважає, що будь-який текст є інтертекстом і 

знаходиться у міжтекстовому положенні щодо іншого тексту. На думку 

Н. Фатєєвої, інтертекстуалність є засобом генези власного тексту через складну 

систему відношень з іншими текстами. Н. П’єге-Гро, узагальнюючи досвід 

своїх попередників, називає інтертекстуальність першоосновою літератури.  

Інтертекстуальність часто виходить за межі літературознавства і вступає 

у тісний взаємозв’язок з іншими видами мистецтва. Так, М. Ткачук пов’язує 

інтертекстуальність не тільки із літературою, а з іншими видами мистецтва – 

мовознавством, архітектурою, кіно.  

Зарубіжні та східнослов’янські дослідники намагалися «звузити» поняття 

інтертекстуальності, з метою пов’язати його зі свідомим авторським задумом 

вести культурний діалог із творами попередників. Тому деякі науковці 

виокремлюють такі універсальні форми інтертексту, як стилізація, пародія, 

плагіат, референція, цитація, ремінісценція, алюзія.  

Текстологічний аналіз тексту при інтертекстуальному підході має різні 

прийоми і види. Одним з них є перекодування – пов’язування одного тексту з 

іншим. Окрім цього можна виокремити широкий і різноманітний спектр інших 

прийомів. Підтекст може бути сформований за допомогою використання 

багатозначних слів (серед них: іронія, порівняння, метонімія, алегорія, 

метафора, перифрази тощо) і стилістичних фігур (паралелізм, анафора, епіфора 

і т.д.).  

Не зважаючи на багатовекторність явища інтертекстуальності, більшість 

вчених намагалися віднайти основну його якість, що полягає у свідомому 
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намаганні встановити зв'язок між своїм твором та творами попередніх часів. 

Експліцитне або імпліцитне посилання на інший художній текст в межах 

іншого тексту уможливлює реалізацію авторського світобачення та задуму. 

 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ОБРАЗУ 

ЖІНКИ В АМЕРИКАНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ ПІСНЯХ 

Дар’я САПРОНОВА 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент О.С. Лазарева 

Однією з актуальних проблем філософських, лінгвістичних та 

культурологічних наукових розвідок є гендерні дослідження та образність. До 

кола наукових інтересів  лінгвістів входять культурні та соціально-психологічні 

параметри, які обумовлюють стереотипні уявлення про чоловічі та жіночі 

якості, ієрархію жінок та чоловіків, ставлення суспільства до індивіда на основі 

гендерних відмінностей. Цей новий, проте перспективний, аспект осмислення 

фольклорних текстів привертає увагу лінгвістів.  

Актуальність даного дослідження зумовлена спрямуванням наукового 

пошуку на розкриття взаємозв’язку між культурою і мовою, який було втілено 

в американських фольклорних піснях. Жіночі образи в американському 

фольклорі привертали увагу таких мовознавців, як В.А. Дмитренко, 

Н.І. Панасенко, Л.В. Сазанович, О.В. Ткачик, проте образ молодої дівчини в 

американській фольклорній пісні не отримав належного висвітлення. 

Метою даної наукової розвідки є дослідження лінгвостилістичних засобів 

створення образу молодої дівчини в американських фольклорних текстах з 

урахуванням соціокультурного та історичного чинників. З цієї позиції 

актуальним стає виявлення лексичних та лінгвостилістичних засобів створення 

жіночих образів в американському фольклорі, а саме: як стилістичний арсенал 

може створити потрібні національно-етнічні стереотипи та відновити етапи 

еволюції жіночих образів в суспільстві.  

Краса дівчини в американських фольклорних текстах вербалізується 

низкою синонімів зі спільною семою «гарна» (beautiful, pretty, charming, lovely). 

Спільним для опорних слів-понять личко, тіло, руки дівчини у фольклорних 

текстах є атрибут «white» («Ten times he kissed her snowy white breast»). Для 

фольклорних пісень характерне порівняння lily-white та milky-white («She fell 

into deep despair by wringing of her milk-white hands»). Зіставлення 

поняття дівчина з квіткою мають на меті виділити загальну оцінну семантику 

образу гарної людини, передання її виняткової краси («the flower of the flock»).  

Наведені приклади свідчать про актуальність подальшого визначення 

лінгвостилістичних засобів, що беруть участь у створенні образу дівчини в 

американському фольклорі, та дослідження соціокультурних чинників впливу 

на створення образу дівчини  в американському фольклорі. 

Література 


