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 Проблему самопожертви ( «Соловей і троянда», «Щасливий принц», 

«Відданий друг»); 

 Проблему митця і суспільства («Щасливий принц»). 

Аналізуючи матеріал, ми можемо зробити висновок, що мистецтво для 

Уайльда – це естетика, в якій можна хоча б на якийсь час піти від потворної, 

вульгарної, нудної реальності.  Але в той же час його казки показують нам, що 

для того щоб зрозуміти поняття справжньої краси в житті людини, на нього 

треба дивитися крізь призму парадоксів, які пронизують життя людини. Такі 

парадокси пронизують і творчість самого О. Вайльда, працюючи з широким 

спектром жанрів, від поезії до п’єс, письменник, який прославив себе як 

відомий естетист, та поціновувач культу краси, у своїх творах постійно 

натикався на конфлікт між ідеальністю, до якої він прагнув, та реальністю 

буденності. Але, як і творчість письменника, яка сяяла крізь будь-які художні 

переклади, навіть у тумані людських переживань, проблем та трагедій, 

справжня краса, завжди буде сяяти яскравіше за будь-яку зірку.  

 

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ НЕВЕРБАЛЬНОЇ 

КОМУНІКАЦІЇ В ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

Юлія КАЛІНІЧЕКО 

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

На сучасному етапі розвитку лінгвістичної науки на передній план 

виходить вивчення емоційного аспекту комунікації, яке спрямовано на опис 

особливостей взаємозв’язку емоційних переживань людини з її когнітивною 

сферою та комунікативною поведінкою. Одним із культурно обумовлених 

фрагментів об’єктивно існуючої дійсності, який викликає при його осмисленні 

емоційні переживання, є художній текст. Саме в художній літературі автор 

фіксує вербальну та невербальну комунікацію, більше уваги приділяє 

внутрішнім переживанням та емоціям героїв. 

Найкращий засіб передачі емоційних переживань, які являють собою 

складову частину культури будь-якого народу, є використання мовних засобів. 

Проте комунікація складається не лише з мовленнєвої поведінки мовця: існує 

передача інформації візуального характеру, котра виражається невербальною 

поведінкою  та доповнює мовленнєву діяльність. Невербальна мова як вагома 

складова процесу комунікації ставала об’єктом дослідження в наукових працях 

Ф. Бацевича, І. Горелова, В. Богданова, П. Екмана, М. Кнаппа, Р.М. Паєра.  

Проте невербальні маркери вираження емоцій (на матеріалі сучасної 

англомовної художньої прози) не були виокремлені та систематизовані. 

Невербальне знакове оформлення емоцій є переважно акціональним. 

Серед засобів вираження емоцій виділяються: жести, які виконуються свідомо 

й у розрахунку на спостерігача; міміка; пози; вирази обличчя. Отже, мімічні, 

пантомімічні показники, які супроводжують емоції людини, та її ставлення до 

ситуації взаємодії, виступають у ролі об’єктивних індикаторів емоційних станів. 

Невербальна мова, зосереджуючи увагу на поведінці персонажів, стає 
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своєрідним акомпанементом словесного вираження їхніх образів, засобом 

проникнення в душу героїв, виявлення прихованих станів.  

Невербальні компоненти є важливою частиною комунікативного акту 

художнього твору, адже супроводжуючи мовлення, невербальні дії не тільки 

повідомляють про соціальний статус мовців, ставлення до інформації та один 

до одного, емоційну залученість у момент спілкування, але й «захищають» 

вербальні засоби від нерозуміння, несуть додатковий сенс, інколи навіть 

протилежні словесним, тобто вони відіграють значну роль у процесі 

декодування повідомлення. Саме завдяки певним жестам у читача формується 

яскрава картина поведінки персонажів у процесі комунікативного акту. 
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АСОЦІАТИВНО-ОБРАЗНИЙ КОМПОНЕНТ КОНЦЕПТУ «ВИНО»          

У «КЕНТЕРБЕРІЙСЬКИХ ОПОВІДАННЯХ» ДЖЕФРİ ЧОСЕРА 

Анастасія КІБАЛЬЧИЧ 

Науковий керівник – кандидат філологічних наук, доцент Т.М. Старостенко 

Художній концепт «вино» є семантично ємким у контексті мовної 

системи, культури, релігії, світової літератури в цілому та англійського тексту 

середньо англійського періоду зокрема. Вино несе символічне навантаження в 

рамках язичницьких культів і переосмислюється у часи прийняття 

християнства. Виноградний напій виступає значимою деталлю у Старому 

Заповіті й обіграється у літературі італійського Ренесансу, з якою Чосер 

знайомиться під час своєї італійської подорожі. Гомер нерідко посилається на 

вино, і винне темне море, асоціюючи останнє із натхненням. Горацій високо 

цінив вино, що дарувало йому кмітливість і любов й пропонував його 

відчайдушному розуму бальзам надії.  

Мета дослідження – визначення структури та змісту художнього 

концепту «вино» в англомовній картині світу середньоанглійського періоду на 

прикладі «Кентерберійських оповідань» Джефрі Чосера та ідентифікація міста 

даного концепту у індивідуально-авторській картині світу письменника.  

Творча спадщина Чосера послужила ресурсом утворення чосеріанського 

стандарту, що було важливим етапом англійської літературної мови. В роботі 

Чосера панує смак, почуття міри, витонченість форми. Чосер першим виводить 

образи типових для літератури характерів – лицар, монах,  вільний селянин-

йомен, ігуменя монастиря, ченець, купець, ремісник. Концепт «Вино» 

вивчається у кожній мові як окремий аспект літератури. У якості 

соціокультурного феномена й фрагменту мовної картини миру концепт «Вино» 


