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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО МИРА ЧЕЛОВЕКА 
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

(«PERSONA GRATA» M. КОЦЮБИНСКОГО) 

В рамках антропоцентрической лингвистики изучение механизмов 
вербализации эмоций представляется значимым и актуальным. В данной статье 
исследуется эмоциональная сфера персонажа новеллы „Persona grata" 
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непревзойдённого мастера украинской психологической прозы конца XIX - начала 
XX в. Михайла Коцюбинского. Анализ вербальной репрезентации эмоций 
основывается на понимании эмоций, их видов и особенностей современной 
психологией. В работе выделено два способа изображения эмоций в 
художественном произведении: с помощью прямой номинации их в тексте и с 
помощью описательных средств. Анализируются различные типы описательных 
наименований эмоций. Рассматриваются лексические, фразеологические, 
морфолого-синтаксические средства, отображающие эмоциональную сферу 
человека. Акцентируется внимание на особенностях вербальной репрезентации 
эмоций в языке исследуемого произведения. 

Ключевые слова: эмоция, вербальность, эмотивный контекст, литературный 
персонаж. 

A. L. Porozhniuk, 
Odessa National 1.1. Mechnikov University, 

department of  the Ukrainian language 

VERBALIZATION OF EMOTIONS IN THE ART LITERARY TEXT 
(«PERSONA GRATA» M. KOTSIUBYNSKY) 

In the context of  anthropocentric linguistics, the mechanisms of  the verbalization of 
emotions are of  great importance. The article explores the emotional sphere of  a character 
from  "Persona grata" short story by Mykhailo Kotsiubynsky, ал unsurpassed master of 
Ukrainian psychological prose of  the late 19th and early 20th century. The analysis of  the 
verbal representation of  emotions is based on a modern psychological approach to 
different  kinds and types of  emotions. The paper highlights two ways of  portraying literary 
characters' emotions: by naming them directly or using descriptive techniques. The article 
deals with different  types of  lexical, phraseological, morphological and syntactical 
expressive means used to describe a person's emotional sphere. The emphasis is made on 
the verbal representation of  emotions in the text of  Mykhailo Kotsiubynsky's short story. 

Key words: emotion, verbal communication, emotive context, literary character. 
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Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова, 
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У СУЧАСНОМУ 
ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ 

(НА МАТЕРІАЛІ ХУДОЖНЬОГО ІДІОЛЕТУ І. КАРПИ) 

Статтю присвячено актуальній проблемі - функціонуванню молодіжного 
сленгу в художньому постмодерному дискурсі. Основна увага приділяється 
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семантичним і функціональним особливостям сленгової лексики в текстах творів 
І. Карпи. Автор пропонує аналізований матеріал розподілити на лексико-семантичні 
групи. До кожної групи наведено приклади із художніх творів І. Карпи («Bitches Get 
Everything», «Добло і зло: привиди моєї школи. Планета Тьолок», «Жовта книга: 50 
хвилин. Фройд би плакав. Сни Ієрихона», «Піца «Гімалаї»). У висновках узагальнено 
специфіку вживання лексики молодіжного сленгу в художньому ідіолекті авторки. 

Ключові слова: художня література, художній дискурс, молодіжний сленг, 
художнє мовлення.. 

Мовні процеси кінця XX - початку XXI століття характеризуються 
посиленням ролі ненормативних елементів у мовленні. Бажання самовиражатися 
через мову зумовлює проникнення сленгової лексики у мову преси, телебачення й у 
художню літературу. Літературна мова останніх років дуже змінилася, вона стала 
демократичною, звільнилася від суворих рамок цензури. Сучасні письменники все 
більше бажають наблизити мову творів до живого мовлення. Тож на передній план 
висуваються соціолекти. Молодіжний сленг серед варіантів мови інших соціальних 
груп є найскладнішою структурою. Саме в ньому поширені елементи арго, жаргону 
наркоманів, хіпі та інших соціальних груп суспільства. Проблема сленгу порівняно 
недавно стала об'єктом наукових зацікавлень українських дослідників. Сьогодні на 
загальних особливостях сленгу в системі розмовної мови акцентують увагу 
П. М. Грабовий, Й. О. Дзендзелівський, С. А. Мартос, JI. Т. Масенко, 
JI. О. Ставицька, О. О. Тараненко та інші мовознавці. П. М. Грабовий досліджує 
молодіжний сленг в аспекті мовної картини світу. О. С. Букалов вивчає особливості 
зниженої лексики на матеріалі художнього мовлення. Т. Глушкова, Я. Г. Мельник і 
О. Б. Ященко, Н, Трач цікавляться використанням сленгової лексики в мовленні мас-
медіа. І. Ю. Стопкевич, О. С. Таран, Т. Ф. Шумаріна приділяють увагу тендерним 
аспектам вивчення жаргонної лексики. Способи творення сленгізмів досліджують 
К. В. Котелевець, Т. М. Миколенко, Л. Француз, М. Каламаж. Вплив англізмів на 
сучасний український молодіжний сленг вивчає А. А. Воскресенська. Низка 
ґрунтовних наукових розвідок у галузі молодіжного сленгу здійснена доктором 
філологічних наук Л. О. Ставицькою. Джерела походження сленгу вивчає 
Н. О. Шовгун. Сленг є предметом зацікавлення багатьох дослідників. Але багато 
проблем сленгу, зокрема молодіжного, залишаються відкритими. Не з'ясованою є 
його специфіка на рівні художньої літератури. Отже, обрана нами тема є 
актуальною. 

У цій статті розглянемо специфіку використання молодіжного сленгу у 
творах Грени Карпи і здійснемо спробу класифікувати його за лексико-
семантичним принципом. 

Мова творів Ірени Карпи сповнена молодіжним сленгом. Авторка пише 
провокативні нон-конформістські книжки, не звертаючи уваги на несхвальні відгуки 
критиків. Персонажі її творів - це особлива спільнота молодих людей, яка 
відрізняється ексцентричністю, емоційною вибуховістю та сміливістю. Вони активно 
використовують усі можливі способи, аби підкреслити неповторність свого 
покоління. Найдоступнішим є мовлення. Молодь полюбляє кидатись у крайності в 
пошуках себе. Це відображається у спілкуванні, особливо у колі друзів і знайомих. 
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Потрібно зазначити, що молоде покоління не цурається використовувати слова із 
лексикону соціальних низів суспільства, а навпаки, дуже активно їх запозичує. Але 
необов'язково бути одним із них, часто цілком «позитивні» хлопці та дівчата не 
гребують гострим слівцем, чим підкреслюють свою незакомплексованість, 
відкритість до всіх і всього. Молодіжний сленг виступає засобом демонстрації своєї 
«дорослості» та є своєрідною формою протесту. 

На думку Л. Т. Масенко, кожен персонаж реалістичного твору повинен мати 
свою вікову, професійну, соціальну характеристику, яка художньо втілена 
насамперед в особливостях мови: «Органічним елементом сучасного художнього 
тексту може бути слово з будь-якого різновиду усного мовлення - і місцевого 
діалекту, й офіційно-ділового мовлення, і професійного жаргону, і сленгу певної 
соціальної групи. Це те джерело, яке постійно живить прозову мову й без 
повноцінного функціонування якого над нею нависає небезпека звуження 
можливостей художнього відображення реального життя» [7, с. 5]. 

Звуження функціональних можливостей української мови, перебування її 
фактично за межами таких великих соціальних груп, які формуються лише в 
міському середовищі (робітництво, творча молодь, інтелігенція), породжує при 
написанні художнього твору проблеми такого характеру, що розв'язати їх самими 
лише творчими зусиллями письменника неможливо. Л. Т. Масенко зауважила, що 
поки не розвинуться живі розмовні форми українського молодіжного мовлення, 
спроби ввести молодіжний міський жаргон у тканину україномовного художнього 
твору здебільшого приречені на невдачу, вони полишають у читача відчуття 
неприродності, бо належать іншій живомовній стихії. Дослідниця переконана в тому, 
що мова прозового твору, якщо він претендує на відтворення усного розмовного 
мовлення, має відповідати тому мовленню, яке побутує в реальному житті. Лише в 
цьому випадку читач сприйматиме твір, попри всю його ексцентричність, 
фантастичність і химерність, як життєвий. Коли ж у романі розмовне народне 
мовлення буяє лексичним і фразеологічним багатством стильових нюансів, а в 
реальному житті це мовлення є переважно лексично збідненим, змішаним з 
російською мовою або ж повністю витісненим нею, то твір неминуче створює 
враження надуманості, бутафорності [7, с. 5]. Мовлення творів Ірени Карпи є саме 
таким, яке побутує в реальному житті молоді. Молодіжний сленг допомагає 
передати реальну атмосферу, читач ніби опиняється серед молоді та сприймає 
навколишній світ їхніми очима. 

Молодіжний сленг у творах І. Карпи допомагає створити світ індивідуальних 
відтінків та естетичних узагальнень, надає тексту експресивного забарвлення, є 
надзвичайно колоритним, вибуховим і непередбачуваним, як і самі його носії. 
Трапляється багато запозичень з англійської мови: ...мій мен сидить за столом... [2, 
с. 305]; Слухай, сістер, якщо чесно, то мені цей авантюризм глибоко сама знаєш де. 
В мене тут на день таких екшенів випадає, - так само з приводу чужого 
попадалова — що можна десять книжок написати [4, с. 34-35]; Ой фак! — схопився 
раптом Дордже  [4, с. 63]; Ти  uto - зовсім вчора блекаут хапанулаї  [4, с. 76]; ...хто 
проведе дурнявий тюнінґ  твоєї  сонячної  колісниці... [4, с. 159]; ...вони виглядали 
майже фотошопно [4, с. 276]; ...але тепер точно задумаюсь про згаданий тобою 
секс-шопний фешн [4, с. 311]. Англізми тут використовуються з метою показу 
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дотепності, сучасності, обізнаності персонажів і виконують характерологічну 
функцію. У сучасному світі англійська мова актуальна як ніколи. Тому проникнення 
її у мовлення молоді - закономірне явище. 

Не обійшлося без комп'ютерного сленгу, який займає вагоме місце у житті 
сучасної молоді і набуває все більшого поширення серед непрофесійних його носіїв: 
...качнув прекрасний фільмець торентом (не  в кіно ж тобі ходити?!) — от уже й 
день пройшов. Редька з цього всього хіба що не лишала коментів... [4, с. 22]; 
...бурмотіла собі під носа Редька, порпаючись у черговому спамі з сайтів колишніх 
однокашників... [4, с. 10]. У мовленні персонажів одиниці комп'ютерного сленгу 
використовуються як художній засіб індивідуалізації. 

Часто у тексті натрапляємо на сленгові вставні слова й речення, які додають 
емоційної конотації вислову: Який,  к бісу, голос? Я  шо, на планокура схожа? [4, 
с. 16]; Бляха, з жекаякогось точно приперлися... [4, с. 22]; От блін. Не  охота шось 
[4, с. 60]. 

Для розкриття образу російськомовних персонажів використовуються сленгові 
вирази, утворені калькуванням з російської мови: Була, якщо зацитувати того, хто 
оплачував банкет, і кого звали Вааєрчик, «іменна жопа... холодная жопа в 
валдирях!» У  збірне поняття жопи входила низька температура, поривчастий 
вітер, спання в наметах, одноманітна їжа  й не дуже балакуча співрозмовниця в 
особі Редьки [4,  с. 397]; Шо  нада? - Соня була зайнятою і веселою водночас [4, 
с. 25]. 

Молодіжний сленг включає в себе і пласт вульгарної, обсценної лексики, яка у 
просторіччі називається матом. У творах І. Карпи такі слова зовсім не рідкість. А я 
всіх наїбала  [2,  с. 303]; Піздєц,  — зітхаю я [2, с. 302]; Але ментам це пахуй, хто був 
цей смертний на вєліку... [2, с. 288]; Ніхуя  собі, - подумав Діма~[2,  с. 276]; Але ця 
реально злоїбуча  була [2, с. 271]; Звинувачую себе у всій хуйні світу, і найголовніша 
світова хуйня — моя у світі присутність [2,  с. 269]; Таксисти  подивилися на нього як 
на кацапського долбойоба... [2, с. 264]. Обсценна лексика у тексті вживається з 
метою показу зухвалості персонажів. Такі слова відрізняються агресивністю, 
ємністю, яскравістю, влучністю. Мат у тексті є своєрідною мовною грою, яка 
допомагає персонажам самовиражатися, відмежовуватися від оточення. Мовознавець 
Л. О. Ставицька, аналізуючи причини вживання молодцю обсценної лексики, пише: 
«З психологічної точки зору порушення заборони є демонстрацією особливого 
статусу того, хто чинить всупереч певним настановам» [6, с. 51]. Молоді подабається 
порушувати встановлені кимось правила й робити все наперекір, у мовленні героїв 
творів І. Карпи проявом цього є обсценна лексика. 

Аналізований матеріал ми пропонуємо розподілити на такі лексико-семантичні 
групи: 1. Сленгізми на позначення істот, предметів, явищ. Серед них можна 
виокремити назви людини (майже нейтральні). ...пацик, що ледве влізав у свої 
джинси, здер із них порядні гроші [4, с. 86]; Бізнесмен і його тьола встають і вже 
майже виходять... [1, с. 282]. Більший пласт належить сленгізмам з негативною 
конотацією: Отака я лошиця [4, с. 183]; ...що найстрашніше — якесь пердло собі 
поцупить мій айпод [4, с. 120]. Зрідка трапляються сленгізми з позитивними 
відтінками: Він, правда, козирний був - із «Єрмаком» вишивав [4, с. 182]; - Ну,  ти — 
молоток! — похвалила Марла  Павела  [3, с. 85]. Назви професій: ...менти - і ті 
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заробітчани! [З, с. 164]. Предметів: ...військові ліхтарики і ніжні прибамбаси для 
догляду за тілом... [З, с. 41]; Мала  ще була, коротше. А по теліку Ізаура...  [1, с. 18]. 
Речовини: особливою експресивністю відзначаються слова, які запозичені із 
жаргону наркоманів: ...вирішили спробувати ледь не всю можливу наркоту за один 
вечір [3, с. 45]; Давайте  візьмемо ще шмалі та підемо в сауну! [З, с. 45]; І  Марла 
притоптала щойно викурений косячок середньої  гребучості трави... [З, с. 84]. 
Грошових одиниць: ...того придурка, що позичив в нього 50 баксів...  [2, с. 264]; ...не 
слабе бабло, як на ті пелехаті часи [3, с. 238]; суфікси, що імітують звучання 
іншомовних слів, додають іронічної конотації, наприклад, ...баблоса в нас нема на 
тебе, вуйку [4, с. 102]. Алкогольних напоїв: Інакше  вони б не знали, куди здихатися 
натовпів фінів, що напихалися би в Бутан за шаровим бухлом... [З, с. 238]; У  них 
півас продається тут, може? [4, с. 225]. Продуктів харчування: Хавку  за 
тридцять баксів?! [4, с. 104]; ...і вся поляна опинилася в унітазі [1, с. 132]; Частин 
тіла: найчастіше сленгізми на позначення частин тіла використовуються для 
досягнення комічного ефекту, наприклад: Закрий свою витяжку [1, с. 199]; ...було 
моє їбало  під час натхненного читання [2,  с. 271]. Абстрактних понять: Тут  всі 
містячи якісь стрьомні [4, с. 87]; Марла  відчувала невимовну спорідненість із цим 
електричним берлінським несмаком, із його соц/кап  історією, вселенським 
пофігізмом...  [З, с. 176]; ...прання суміщалося з бухаловом [2,  с. 229]; ...будь-яке 
втикалово в житті скінчається, як і саме життя [3, с. 187]. 2. Сленгізми на 
позначення дій, станів. Тут виокремлюємо сленгізми на позначення пересування: 
...а ці довбані 120 км ми вже чавимо сьому годину [3, с. 259]; Одного, лисого такого, 
навіть у відрядження з собою щоразу пер... [4, с. 64]; ...і потиснемо кудись із цього 
заповідника [4, с. 83]; ...безпорадно гасали якісь люди... [4, с. 107]. Вживання їжі: А 
ще от знати б, як буддисти з індусами відмазуються від заповіді про «не вбий», коли 
мнясо наминають [4, с. 161]; Зараз би рагу бабиного навернула, вона там м 'яска не 
жаліє [4, с. 204]. Мислення: ...і коли доперла, хто це був, наказала неосвіченій 
доньці бігти назад... [4, с. 195]; Бо на другий ранок допетрав, що це повна лажа... [1, 
с. 277]; А все-таки я не до кіпця в цю штуку з жінками і релігією врубаюсь... [4, 
с. 229]. Мовлення: Тож  я затикалася, не грузячи однокласників своїми 
подорожами, книжками, музикою і роботою на TV.  На  хуй воно комусь треба [2, 
с. 133]; Рибочка трендить безперервно [1, с. 115]. Дії: А коли, збагнувши, що їх 
нагріли на рівному місці... [4, с. 104]; Ех, я би зараз втикнув у фільмець якийсь [4, 
с. 124]; Редька хапнула чорний блокнотик із купки речей Дордже...  [4, с. 136]; ..люди 
собі так само продовжували чухати дупу й нічого не робили... [4, с. 151]. 
Психічного стану: А ми собі розслабили булки [4, с. 101]; ...що їй  зараз філово щодо 
чистоти чиїхось  намірів... [4, с. 104]; І  тут зненацька Редьку понесло [4, с. 124]; А 
неправдою було те, що Євка просто на всьо забила [3, с. 35]. 3. Сленгізми на 
позначення ознак. Серед них виокремлюємо сленгізми на позначення: негативних 
ознак: ...матрац хоч і убитий, та все ж не розсипчастий [3, с. 44]; Та  найтупіше 
заняття в житті [4, с. 125]; ...поклала на це супер-дебільне завдання, бо торт із 
галімим кремом був або прострочений... [4, с. 149]; Голімо  в таких історіях те, що 
кінцево втрачаєш віру в людей... [4, с. 156]; Вавилон - доволі сраненька його версія... 
[4, с. 201]. Позитивних ознак: кльовий чувак, - ліниво відказує Ілля...  [З, с. 268]; 
...сімома баксами за кожного, хто лишиться у нас переночувати. Жирний  варіант 
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[1, с. 90]; Але круто те, що турків немає [4, с. 141]; Кльово.  Крута бабка. Треба 
моєму дідові про неї  розказати [4, с, 193]; Способу дії: Чи  торешку посолить на 
крайняя [4, с. 284]; Хоча  про мигдаль у карамелі - це ти раптом в тему [4, с. 124]; 
...чого зараз так по-тьолочному випрошує [4, с. 147]; Кажуть,  коли дуже сильно 
чогось хочеш, воно мусить збутися полюбас [2, с. 125]; ...не мали своєї  студії  і 
писалися на ничку в Романовій [2, с. 141]; Або й узагалі тупо нічого не відчуваєш [4, 
с. 199]. 

Дискурс художньої літератури віддзеркалює ту сленгову лексику, яка, за 
влучним зауваженням Л. О. Ставицької, «актуалізується в певну епоху в певному 
національно-культурному континуумі: через стилізацію мови різних соціальних 
прошарків, усно-розмовної практики соціуму...» [5, с. 264]. Молодіжний сленг у 
художній літературі через мовлення відображає реальне життя як у дзеркалі. 
Специфіка побутування цієї субмови у творах І. Карпи досить своєрідна. Для 
авторки молодіжний сленг - це художній засіб мовної характеристики персонажів 
твору. Негативна конотація молодіжного сленгу займає особливе місце у творах 
І. Карпи. Молодь заражена максималізмом і часто бачить усе в темних тонах. Але не 
можна однозначно говорити про всіх носіїв молодіжного сленгу, не звертаючи уваги 
на фактори, які формують особистість. По-перше, це різні соціальні умови життя, 
різні захоплення, оточення і таке інше. Письменниця описує певний період життя 
героїв, який, можливо, супроводжувався депресивним станом, віком, століттям. А 
що буде потім? Мабуть, персонаж подорослішає, у нього зміниться світогляд, а в 
результаті й вираження свого «Я» через мовлення. Хтось відкриє для себе 
позитивний бік життя, а інший, можливо, просто стане звичайним, як усі, що є 
найстрашнішим для молоді. 

Аналіз матеріалу дозволяє говорити про багатий лексико-семантичний і 
стилістичний потенціал молодіжного сленгу, репрезентованого у творах І. Карпи. 
Художній дискурс орієнтовано на молодіжну аудиторію, він націлений наблизитися 
до живого мовлення. Молодь створює особистий комунікативний простір, 
сповнений експресією, яким вони відгороджуються від оточення. Тут панує інший 
світогляд та інше світосприйняття. Характерне прагнення творити нові слова, 
відходячи від старих норм. Лексичному масиву властива суб'єктивна оціншсть, яка 
відрізняється категоричністю суджень. Мотивом вживання молодіжного сленгу є 
бажання вплинути на читача, так би мовити зачепити за живе. L Карпа вводить 
молодіжний сленг у художній дискурс із розрахунком на ефект жарту, іронії, дім 
передачі позитивного чи негативного ставлення до певної людини, предмета або 
явища. 

Сучасна мова значною мірою поповнює свої словотворчі ресурси з 
неяітературних різновидів. За умови демократизації' суспільства і зближення 
писемно-літературної мови з усно-розмовною молодіжний сленг є одним із 
важливих джерел збагачення словникового складу мови. Ці процеси потребують 
ретельного дослідження, що передбачає подальші перспективи дослідження. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕНГ В СОВРЕМЕННОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОМ ДИСКУРСЕ 

(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИДИОЛЕКТА И. КАРПЫ) 

Статья посвящена актуальной проблеме - функционированию молодежного 
сленга в художественном постмодерном дискурсе. Основное внимание уделяется 
семантическим и функциональным особенностям сленговой лексики в текстах 
произведений И. Карпы. Автор предлагает анализируемый материал распределить на 
лексико-семантические группы. Каждая группа проиллюстрирована примерами из 
художественных произведений И. Карпы («Bitches Get Everything», «Добло і зло: 
привиди моєї школи. Планета Тьолок», «Жовта книга: 50 хвилин. Фройд би плакав. 
Сни Ієрихона», «Піца «Гімалаї»), В выводах подытожена специфика употребления 
лексики молодежного сленга в художественном идиолекте автора. 

Ключевые слова: художественная литература, художественный дискурс, 
молодёжный сленг, художественная речь. 
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YOUTH SLANG IN CONTEMPORARY FICTION DISCOURSE (THE 
MATERIAL OF ARTISTIC SDIOLEKT OF I. KARPA) 

This article is devoted to the actual problem - the functioning  of  youth slang in 
fiction  postmodern discourse. The focus  is on semantic and functional  features  slang 
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vocabulary in works by I. Karpa. The author of  the research suggests to classify  the 
analyzed material on lexical-semantic groups. Each of  the group has examples from  fiction 
by I. Karpa («Bitches Get Everything», «Good and evil: ghosts of  my school. Chicas' 
Planet", "Yellow Book: 50 minutes. Freud would have cried. Dreams of  Jericho", "Pizza" 
Himalayas "). In conclusion the specific  using of  youth slang vocabulary in a fiction 
idiolect by the author is summarized. 

Youth slang of  Ukrainian language is a very interesting material for  linguists' 
investigations, all processes inherent in the nature of  language, not restrained by the 
pressure of  standards, are faster  and accessible to direct observation. The problems of 
study of  youth slang are not covered enough in the modern linguistics, there is not enough 
clear delineation of  youth slang terminology, definition  of  its place among other social 
dialects of  national language. 

The negative connotation of  youth slang has a special place in the works of  I. 
Karpa. Young people create personal communicative space, full  of  expression, which they 
separated from  surrounding. Here is a different  outlook and a different  perception of  the 
world. They have typical aspiration to create new words, leaving the old rules. Lexical 
array inherent subjective evaluation, which differs  by categorical judgments. The reason 
for  using the youth slang is a desire to influence  the reader. 

This topic are also reflected  in the works by P. N. Grabovoy, J. A. Dzendzelevskyi, 
S. A. Martos, L. T. Masenko, L. A. Stavickaya, A. O. Taranenko and other linguists. Slang 
is the subject of  research by many scientists. Materials and results of  this secret service can 
be interesting students, graduate students, teachers, at the study of  modern Ukrainian 
literary, in lexicology and stilistiks. 

Key words: fiction  literature, fiction  discourse, youth slang, artistic speech. 
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ЯВИЩА МОВНИХ КОНТАКТІВ 
У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ 

У статті з'ясовано особливості перемикання кодів у мовленнєвій інтеракції, 
схарактеризовано механізми кодових перемикань, проаналізовано прагматичні й 
стилістичні особливості даного явища в романі Ірени Карпи «Фройд би плакав». 

Ключові слова: мовні контакти, художній текст, мовний код, перемикання 
кодів, англомовні вислови. 

Художня мова прозового чи віршового тексту дозволяє краще зрозуміти твір 
як явище мистецтва, розкрити його ідейний зміст, усвідомити функціональну 
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доцільність та єдність усіх засобів образного вираження. Мова художнього твору 
«дає письменникові безмежні можливості для показу всіх сфер людського життя в 
усій їх різноманітності, в розвитку та змінах, і так яскраво, що читач немов бачить 
змальоване автором за допомогою слів» [5, с . 124]. 

Постмодерний дискурс розглядає світ як текст, який насичений лексикою 
різних жанрів і рівнів. Зміна естетичних напрямів у мистецтві, як правило, 
зумовлює зміни і в художній мовній картині світу. «Мислителі постмодерну 
розглядають мову як універсально-загальний репрезентант усього сущого, як 
метафору, яка означає приблизно те, чим для давніх греків була природа, а саме -
матеріальне середовище, у якому ніби розлита буттєва думка», - зазначають 
сучасні дослідники постмодернізму, розвиваючи тезу далі: «Відштовхуючись від 
такої метафори, постмодерніст, на відміну від давніх греків, дослухається не до 
трепету природи, а до гомону мови» [7, с.48]. Постмодернізм став логічним 
розвитком українських естетичних шукань, однак його мовна картина виявилася 
цілком опозиційною щодо попередньої дискурсивної практики, тобто періоду 
соцреалізму. Спираючись на концептуальні засади постмодерну, зокрема 
деструктивність, епатажність, руйнування традицій, інтелектуальність, автори 
роблять спробу по-іншому подивитися на мову як матеріал творення тексту. Слово 
перестає бути сакральним, воно - лише засіб для реалізації авторської програми, 
через це в простір художнього твору потрапляють лексичні одиниці та мовні 
процеси, які раніше не доводилось спостерігати (розмовна лексика, просторіччя, 
сленгізми, жаргонізми, перемикання та змішування мовних кодів), а подекуди 
вилучені з інших стилістичних практик. 

Механізм кодових перемикань діє в умовах, коли мовець може обирати мовні 
засоби з усіх реалій дійсності. Іншими словами, цей механізм використовує різні 
варіанти мовного вираження комунікативних інтенцій мовця (варіанти можуть 
належати як різних мов, так і до різних підсистем однієї мови). Перемикання коду 
(далі - ПК) - це одна з форм мовного варіювання, без якого неможливий процес 
нормального мовного спілкування. 

Прагматичні властивості перемикань досліджували І. Брага 2012; С. Васильєва 
1999; Є. Головко 2001; А. Мутиліна 2011; Є. Проценко 2004; А. Русаков 2004; О. 
Сичова 2005; Ю. Студеничкін 2006; Є. Вольф 1999; А. Росетті 1972; Е. Хауген 1972; 
А. ПІвейцер 2009 та ін. Проте механізми кодових перемикань у художньому тексті 
ще не були предметом окремого дослідження, чим визначається актуальність нашої 
розвідки. 

Метою статті є аналіз прагматичних характеристик ПК у художньому тексті. 
Мета зумовила розв'язання таких завдань: 1) зясувати поняття «перемикання коду» 
в сучасному мовознавстві; 2) схарактеризувати прагматичні характеристики ПК у 
художньому тексті; 3) проаналізувати особливості перемикання коду в романі Ірени 
Карпи «Фройд би плакав». 

Термін «перемикання кодів» (кодове перемикання) з'явився від перекладу з 
англійської code-switching, що означає «перехід мовця у процесі спілкування з однієї 
мови на іншу залежно від умов комунікації» [2, с.28]. Р. Якобсон з цього приводу 
писав: «Будь-який загальний код має багато форм і є ієрархічною сукупністю різних 
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