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ВСТУП 

 

Теорія інтертекстуальності, яка спочатку набула розвитку в рамках 

літературознавства, знаходиться в центрі уваги багатьох провідних лінгвістів 

сучасності. Одним з мовних засобів, що служить реалізації категорії 

інтертекстуальності, є алюзія.  

Актуальність дослідження зумовлена загальною тенденцією 

сучасних досліджень до аналізу імпліцитного світу іншомовної культури, 

інтертекстуальних зв’язків художнього тексту, його стилістично значущих 

параметрів, які несуть важливе змістове навантаження у його структурі. 

Постають різноманітні питання, пов’язані з розпізнаванням у художньому 

тексті алюзій та вивченням їх тематичних та функціональних особливостей. 

Проблемою вивчення алюзій займалися: О. О. Васил’єва [11], Е. М. Дронова 

[16], І. М. Клочкова [21], О. М. Копильна [22], Н. Ю. Новохачьова [32], А. Б. 

Циренова [52; 53] та ін.. Варто відзначити, що низка проблем стосовно 

дефініції алюзії та суміжних з нею понять, класифікації та функцій 

алюзивних засобів не знайшли свого остаточного вирішення. Розгляд 

досліджуваного явища з точки зору концептуальної лінгвістики також не 

набув особливого поширення, хоча такий підхід дає змогу більш точно 

дослідити функціональні особливості алюзії. 

Об’єктом дослідження є лінгвістичне явище алюзії. 

Предметом дослідження є аналіз алюзивних засобів у романах            

С. Агерн “A Place Called Here” і “The Book of Tomorrow”. 

Мета дослідження – виявлення алюзій у творах С. Агерн та аналіз їх 

тематичних, концептуальних та функціональних особливостей. 

Поставлена мета передбачає вирішення наступних завдань: 

 окреслення поняття алюзії шляхом аналізу дефініцій, запропонованих 

провідними лінгвістами; 
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 огляд існуючих підходів до класифікації алюзій та вибір робочої 

класифікації для практичного дослідження; 

 визначення механізму дії та функцій алюзивних засобів; 

 аналіз тематичних класів алюзій у досліджуваних романах; 

 встановити концептуальні особливості локальних та домінантних 

алюзій; 

 характеристика функцій алюзії у творах.  

Матеріалом для дослідження слугували романи С. Агерн “A Place 

Called Here” і “The Book of Tomorrow”, загальним об’ємом близько 900 

сторінок. Загальний об’єм вибірки становить 155 фрагментів, що містять 

алюзії.  

Методологічною основою дослідження є ідея про концептуальний 

статус алюзії. У роботі досліджується взаємодія концептуальних, тематичних 

та функціональних чинників алюзій. Комунікативний потенціал алюзій 

розглядається в аспекті текстового та текстотвірного потенціалу даного 

мовленнєвого засобу з залученням різних методик аналізу.  

Методика дослідження носить комплексний характер. У роботі 

застосовані методи концептуального, стилістичного, статистичного, 

текстового та функціонального аналізу. 

Наукова новизна полягає у виробленні власної класифікації 

алюзивних засобів та застосування її в ході дослідження тематичних та 

текстотвірних особливостей алюзії.  

Теоретичне значення роботи полягає у застосуванні 

концептуального підходу до вивчення явища алюзії. 

Практична цінність роботи полягає у можливості використання її 

висновків у подальших дослідженнях з даної тематики. 

Структура магістерської роботи. Наукове дослідження складається 

зі вступу, трьох розділів, висновків до кожного з них та загальних висновків. 

У першому розділі розкривається аналіз теоретичних положень вивчення 
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алюзії. У другому розділі представлено детальний аналіз виявлених 

тематичних класів алюзій із застосуванням власної класифікації. У третьому 

розділі висвітлюється текстотвірний та функціональний потенціал алюзій в 

рамках досліджуваних текстів. У загальних висновках підводяться підсумки 

проведеного дослідження.  

Апробація результатів була здійснена в ході обговорення на 

секційному засіданні VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів та молодших спеціалістів. Текст виступу надрукований 

у збірнику науково-методичних праць.  
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ АЛЮЗІЇ 

 

1.1. Інтертекстуальність і алюзія. Межі взаємодії 

 

В основі сприйняття художнього слова лежить діалог письменника з 

читачем, творче розуміння якого обумовлено його культурою, змістом його 

тезаурусу, його особистістю і дійсністю, що його оточує. Зрозуміти – значить 

співвіднести зі своїм тезаурусом. Тезаурусом в широкому сенсі слова 

називають сукупність накопичених людиною знань, а в більш вузькому – 

словник, що відображає ці знання і досвід [52: 156].  

Формування антропоцентричної парадигми в сучасній лінгвістиці 

пов'язане з інтересом до «людини-мовця», при цьому увага дослідників 

переноситься з того, що кажуть, на те, як кажуть, тобто який мовленнєвий 

намір рухає мовною особистістю при виборі мовленнєвих засобів. Таким 

чином, закономірним є інтерес науковців до інтертекстуальності, яка являє 

собою феномен імпліцитної компресії смислів, що актуалізуються автором 

відповідно до його задуму та інтерпретується читачем з опорою на певні 

пресупозиції і фонові знання [3]. При всьому різноманітті концепцій 

інтертекстуальності, вона найчастіше розуміється як зв'язок між двома (або 

більше) текстами, що належать різним авторам [52: 155]. 

Основи виникнення і розвитку теорії інтертекстуальності були 

закладені ще в ранніх роботах М. М. Бахтіна. Він першим висловив думку 

про те, що текст пов'язаний особливими відносинами не тільки з елементами 

системи мови, але з іншими текстами [8: 298-299]. Ще одним внеском М.М. 

Бахтіна у формування теорії міжтекстових зв'язків стали його ідеї про «чуже 

слово». Термін «чуже слово» висходить до теорії, згідно з якою всі слова для 

кожної людини поділяються на «маленький світ своїх слів (усвідомлюваних 

як свої) і величезний безмежний світ чужих слів» [8: 320]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

Основним поняттям дослідження є алюзія, яка розглядається як вияв 

текстової категорії інтертекстуальності, прийом художньої виразності, що 

змістовно збагачує текстову інформацію шляхом створення численних 

асоціацій за рахунок натякання на події, факти та персонажів інших текстів. 

Комунікативний потенціал алюзій розглядався в роботі в аспекті 

висвітлення їхньої когнітивної природи, семантико-тематичних особливостей 

та текстового потенціалу. 

У ході дослідження було встановлено, що існуючі наразі семантико-

тематичні класифікації алюзій виявилися недостатніми для аналізу обраних 

текстів. Тому було розроблено власну семантико-тематичну класифікацію 

алюзій, що нараховує 9 класів: 

- літературно-художні;  

- фольклорні;  

- кінематографічні;  

- пісенні;  

- біблійні;  

- газетно-публіцистичні; 

- культурологічні;  

- географічні;  

- історичні.  

Різні класи алюзій демонструють певну відсутність рівномірності їх 

уживання у текстах двох романів. 

Найбільш уживаними виявилися літературно-художні алюзії (25%), 

особливо у тексті роману “A Place Called Here”; кінематографічні алюзії у 

тексті роману “The Book of Tomorrow” виявилися найчисленнішими (29%), 

що пояснюється змістовними особливостями аналізованих творів. 
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Найменшою частотністю стосовно текстів обох романів відзначено 

культурологічні алюзії (3%). 

Використання в текстах значної кількості алюзій різноманітних 

семантико-тематичних класів свідчить про виразний текстовий потенціал 

цього мовленнєвого феномену і може розглядатися як стильова риса творів 

С.Агерн. 

Текстовий потенціал алюзій, а також їх здатність підключати до 

передачі смислу інші семіотичні системи (музику, живопис, історію, 

архітектурні ансамблі, кіно тощо) зумовлюють розгляд алюзивних утворень в 

термінах концептуального підходу. 

Застосування когнітивної парадигми при дослідженні алюзій 

показало, що алюзивні утворення апелюють (безпосередньо або 

опосередковано) до базових концептів аналізованих текстів, якими виявилися 

концепти ПОШУК + ШЛЯХ (“A Place Called Here” ) і ШЛЯХ  + ПОШУК 

(“The Book of Tomorrow” ). Може спостерігатися апеляція до одного або двох 

базових концептів одночасно. 

Алюзії можуть актуалізувати як ядерні, так і периферичні складові 

вказаних концептів, однак актуалізація периферії спостерігається значно 

частіше у зв’язку з образним характером більшості виділених алюзій. 

Проаналізовані алюзії можуть реалізуватися як концепти двох типів: 

концепти-сценарії (12%) та концепти-поняття (88%). Така концептуальна 

природа алюзій забезпечує їх значний текстовий потенціал.  

Аналіз алюзій в аспекті концептуальної парадигми свідчить про 

значний потенціал алюзивних утворень щодо актуалізації базових концептів 

текстів аналізованих творів. 

Вивчення текстових та текстотвірних властивостей алюзій показало 

значну багатофункціональність алюзивних утворень. Вони можуть 

виконувати наступні функції: 

- структурну (11%); 
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- описової або прихованої характеризації персонажів, а саме 

зовнішності, характеру, рис поведінки (37%); 

- створення деяких відтінків психологічної атмосфери (52%). 

Основною текстотвірною функцією алюзій у текстах досліджуваних 

творів виявляється функція створення психологічної атмосфери певного 

епізоду або частини оповіді. 

Характерною рисою функціонування алюзивних утворень у 

досліджуваних текстах є створення комічного ефекту, який накладається та 

супроводжує актуалізацію зазначених вище функцій. Дана риса може 

розглядатися як стильова стосовно творчості С. Агерн. 

Проведений у роботі аналіз свідчить про значні можливості алюзії як 

текстового засобу виразності, а також про доцільність і актуальність 

вивчення алюзій взагалі, зокрема в текстах різних стилів і жанрів. 
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