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Стаття присвячена дослідженню творчої мовної особистості в аспекті 

виразних особливостей. Виділено головні підходи до розуміння творчої 

особистості в процесі створення нею автобіографічного дискурсу.  
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Одною з центральних проблем сучасної лінгвістики є проблема мовної 

особистості (Ю.М. Караулов, О.М. Шахнарович, П.В.Зернецький, О.О. 

Пушкін, С.О. Сухих). Важливим напрямом у вивченні цього складного 

комплексного явища є аналіз окремих типів дискурсів, продукованих 

представниками певних соціальних груп – вікових, професійних і т. д.  (О.І. 

Дев'ятайкін, В.І. Карасик, О.Б. Сиротиніна). Твори та мовлення видатних 

особистостей викликає особливий дослідницький інтерес в лінгвістичному 

аспекті, оскільки мовлення особистості є віддзеркаленням притаманних їй 

ментальних когнітивних процесів.  

Нобелівські лауреати є особливою групою творчих особистостей не тільки 

в професійному і науковому аспекті, але й тому, що вони виділяються 

особливим типом визнання, і тому їх когнітивна діяльність, представлена, 

зокрема, у їх письмових творах, привертає увагу не тільки колег, а і 

психологів та лінгвістів. 

Метою даної статті є аналіз засобів мовленнєвої виразності автобіографій 

лауреатів Нобелівської премії у галузі фізики і хімії.  

Об’єктом дослідження є автобіографічний дискурс. Предметом вивчення 

є система засобів мовленнєвої виразності, які виявилися характерними для 

текстів аналізованих автобіографій. 



Актуальність роботи зумовлена майже повною відсутністю досліджень, 

присвячених виразності автобіографічного дискурсу на вказаному матеріалі. 

 Сучасна психологія розуміє творчість як “1) високосвідому діяльність 

людини, спрямовану на створення нових продуктів матеріальної і духовної 

культури, які мають суспільно-історичну цінність; 2) теоретичну і практичну 

діяльність людини, яка зумовлює одержання об’єктивно нових результатів. 

Такими результатами можуть бути нові знання, оригінальні способи 

розв’язання певної проблеми, наукові відкриття, нові технології, 

високомистецькі художні твори тощо. Особистісний аспект творчості 

передбачає наявність у людини певних знань і вмінь, розвинених здібностей, 

високої мотивації діяльності, які поєднані з уявою, добре розвиненою 

інтуїцією і прагненням до реалізації своїх можливостей [7; 8].  

Творча особистість характеризується, перш за все, такими особливостями, 

як здатність бачити проблеми, готовність відкласти знайдене рішення й шукати 

нове, толерантність до невизначеності, прагнення до оригінальності, 

інформованість і достатньо високий рівень базових знань, працьовитість, 

самокритичність і низький рівень соціального конформізму [4]. Творчим 

особистостям притаманні ряд особливих рис: самостійність суджень, 

впевненість у собі, здатність бачити в труднощах цінність, естетична орієнтація, 

здатність ризикувати. Їх самовпевненість, наполегливість, сміливість, свобода, 

самоповага, сприяють самореалізації особистісного потенціалу [10]. 

Центральний момент творчої діяльності – отримання нових результатів при 

використанні нових методів. Творча особистість відзначається здатністю 

генерувати оригінальні ідеї, робити відкриття, винаходи, творити мистецтво [4]. 

    Отже, можна виділити головні риси, що є характерними для творчих 

особистостей: 

- креативність, 

- високий рівень творчої потреби, 

- високий інтелект, 

- сміливість і самостійність суджень, 



- значний творчий потенціал і творча активність, 

- здатність генерувати ідеї, робити відкриття та винаходи. 

 У нашій роботі під мовною особистістю розуміється особистість, 

виражена в мові (текстах) і через мову, реконструйована в своїх основних 

рисах на базі мовних засобів [3, c. 38]. 

Під  творчою мовною особистістю ми розуміємо творчу особистість як 

носія мови у її здатності здійснювати мовленнєву діяльність, тобто комплекс 

психофізіологічних якостей індивіда, що дозволяє продукувати і сприймати 

висловлення та текстові повідомлення різного обсягу [1, c. 65]. Це – 

сукупність особливостей вербальної поведінки творчої людини, що 

використовує мову як засіб спілкування, узагальнений образ носія культурно-

мовних і комунікативно-діяльнісних цінностей, установок і реакцій [ 9, c. 3].   

Філологічне дослідження особистості передбачає звернення до 

продукованого нею дискурсу. В нашому дослідженні творчу особистість 

розуміємо як компонент дискурсу, оскільки його наступний компонент – 

текст – відображає особливості картини світу Нобелівського лауреата – 

автора. Автобіографічний дискурс творчих мовних особистостей – лауреатів 

Нобелевської премії дає можливість осмислити ступінь творчої 

індивідуальності автора, пізнати складники мовної особистості,  фрагменти 

картини світу, її ставлення до дійсності, оточення та самої себе.  

Лінгвістичне дослідження автобіографій дозволяє виділити цілу низку 

притаманних їм особливостей, однією з яких є аксіологічне забарвлення 

автобіографій. Текстовий матеріал показує, що предметом оповіді є в першу 

чергу не сама особистість, а родина, заклади, де автори навчалися, колеги, 

друзі, певні етапи професійної, творчої діяльності, де в центрі уваги стоїть не 

сам автор, а фактично ті обставини і люди, які його оточують. Особливо 

привертає увагу те, що усі вище названі події, предмети та особистості 

описуються з позитивною оцінкою, при чому об’єкти і явища  позитивної 

забарвленості становлять 80% в порівнянні з об’єктами і явищами негативної 

забарвленості. 



Важливою рисою аналізованих автобіографічних дискурсів є особливості 

їх стилістичного забарвлення, а саме висока частотність вживання 

стилістичних конвергенцій різних конфігурацій, прагматичним ефектом чого 

є підвищення виразності, яскравості створених образів, майстерності в 

розкритті висловлюваних ідей і думок. Під стилістичною конвергенцією ми 

розуміємо накопичення і сполучення різних стилістичних засобів, що надає 

висловленню особливої експресивності [8, c.70-71]. Накопичення 

стилістичних засобів у певних фрагментах тексту, їх різноманітність є певним 

сигналом для читача про важливість авторської думки. Компонентами 

стилістичної конвергенції найчастіше виступають тропи: 

We examined the hundreds of millions of measurements in a myriad ways 

(George F. Smoot). 

Основними компонентами конвергенції у наведеному вище прикладі є 

алітерація, гіпербола (hundreds of millions of measurements, myriad ways) та 

градація (hundreds, millions, myriad), які з особливою емоційністю 

підкреслюють працьовитість науковців-колег і надають тексту особливої 

виразності. 

I also liked English, was bad at maths and hopeless at history, and fanatical 

about cricket, though not terribly good (Tim Hunt). 

Накопичення таких стилістичних засобів як антитеза (bad - good), 

синонімічний повтор (bad, hopeless; liked, was fanatical)  та оксиморон 

(terribly good) мають на меті затримати увагу читача на уподобаннях автора. 

I noticed that the moon was following us mile after mile tagging along like my 

dog but with greater speed and persistence (George F. Smoot). 

Поєднуючи у наведеному вище прикладі метафору (the moon… tagging 

along) підсилену порівнянням (like my dog…), науковець-астрофізик  насичує 

текст особливою образністю. 

Life at Bell Labs, like Mary Poppins, was "practically perfect in every way" 

(Steven Chu). 



У даному прикладі автор вживає літературну алюзію Mary Poppins у 

функції порівняння. 

Варто відмітити високий ступінь ідіоматичності автобіографічних 

текстів, що вивчаються – часте вживання ідіом, що входять до складу 

стилістичних конвергенцій: 

It was a good, well-resourced school, but I was very exam oriented and most 

of the other boys came from wealthier and more academic families which 

sometimes made me feel like a fish out of water (Paul Nurse). 

Вживання епітетів good, well-resourced, exam oriented та порівняння на 

основі ідіоми like a fish out of water робить мову автора більш образною. 

Завдяки використання багатокомпонентних конвергенцій виразність 

стилістичних фігур концентрується, підсилюється і сприяє точності, 

яскравості вираження авторської думки. 

У процесі аналізу текстів названих автобіографій було відзначено високу 

кількість стилістичних фігур та виразних засобів взагалі (від 8 до 20 на 

сторінку). На наш погляд, на особливий дослідницький інтерес заслуговує те, 

що автори текстів – не письменники чи лінгвісти, а представники точних 

наук, які не є спеціалістами щодо мовної виразності. Проте, стилістична 

майстерність є яскравим чинником автобіографій, написаних ними. 

Серед виділених нами виразних засобів високою частотністю 

вирізняється епітет, який використовують як ізольовано, так і в складі 

названих вище стилістичних конвергенцій. 

Позитивно марковані епітети з дуже високим ступенем вираження ознаки 

wonderful, brilliant, tremendous, excellent, glorious, stimulating, talented, 

supportive, тощо,  є засобом надання експресивної оціночної характеристики. 

Матеріал показує, що часто предметом оцінки в автобіографіях є не самі 

автори, а і люди, що їх оточують – рідні, колеги, тощо: 

My parents were […] extremely supportive of my academic efforts (Paul 

Nurse). My mother also was a tremendous role model (George F. Smoot). I am 



fortunate to have two wonderful daughters (Myron S. Scholes); my extraordinarily 

talented LTCM colleagues (Robert C. Merton).  

      У наведених вище прикладах позитивно забарвлені лексеми виконують 

інформативно-емотивну функцію, при чому емотивна оцінка підсилюється за 

допомогою кваліфікаторів-інтенсифікаторів extremely, extraordinarily, 

enormously.  

  Позитивно марковані епітети з дуже високим ступенем вираження 

ознаки при оцінці закладів, де навчались чи працювали науковці, сприяють 

формуванню у читача стійкого позитивного образу цих закладів: Cambridge 

was an extraordinarily active place during that decade (John Pople). Lowry's 

department was a stimulating place for research (Robert F. Furchgott).  

Метафори в автобіографічному дискурсі нобелівських лауреатів 

характеризуються високим ступенем оригінальності, сприяючи виникненню 

асоціацій, які відображають суб’єктивне авторське сприйняття дійсності і 

дають можливість надати додаткового емоційного забарвлення предметам чи 

явищам та передати оцінку їх мовною особистістю: 

He quickly hammered into my head the importance of making conducting 

polymers processible (Alan Heeger).  

У даному прикладі особливо виразно підкреслюється наполегливість і 

працьовитість керівника при поясненні наукового матеріалу.  

It was my first exposure to "molecular biology" and I became hooked 

(Richard J. Roberts). 

В наведеному вище прикладі автор наголошує, що проблем і питання 

цієї галузі науки настільки його захопили, що він, як рибка, попався на гачок. 

Типовим для аналізованих дискурсів є функціонування яскравих 

оказіональних метафор, що підкреслює високий рівень креативності автора, 

сміливість та самостійність суджень: 

They decided that some baby-snatching was in order, and offered it 

(professorship of economics) to me in 1968 (James A. Mirrlees). In the spring of 



1985, shopping around for a graduate school and a research project, I met Dave 

Pritchard at MIT (Erik A. Cornell). 

Яскравістю відзначаються метафори baby-snatching і shopping around. 

Метою вживання порівнянь, є прагнення надати тексту емоційності та 

образності: 

Like farm’s peaches and tomatoes, the eight of us grew and ripened in a 

healthy and carefree environment on the eastern bank of Delaware River (Joseph 

H. Taylor).  

Len lit up like a light bulb (Richard E. Smalley).  

У другому прикладі виразність тексту підкреслюється метафоричним 

порівнянням.  

Проведений аналіз дозволяє зробити такі висновки: 

- творчим мовним особистостям – Нобелівським лауреатам притаманна 

висока ступінь мовної креативності; 

- в центрі уваги автобіографічних текстів поряд із особистістю автора 

знаходяться такі поняття як родичі, колеги, друзі, етапи навчання та роботи 

над вирішенням наукових проблем тощо; 

- проаналізовані автобіографії відзначаються стилістичною майстерністю 

вираження думки, незважаючи на те, що їх автори є не філологами, а 

представниками точних наук. Tака мовленнєва майстерність непрямо 

свідчить про креативний потенціал авторів досліджуваних автобіографій; 

- характерним чинником досліджуваних текстів є особливості 

аксіологічного забарвлення, а саме чітко виражений позитивний тон, який 

актуалізується шляхом використання у першу чергу численних стилістичних 

фігур та виразних засобів з яскравою позитивною семантикою; 

- в аналізованих текстах було відмічено високу частотність використання 

стилістично маркованих засобів, серед яких було виділено стилістичні 

конвергенції, епітети, метафори, порівняння, алітерація, градація; 

- в текстах автобіографій було відмічено високу частотність 

використання багатокомпонентних стилістичних конвергенцій. 



Перспективу досліджень вбачаємо у подальшому вивченні текстів 

автобіографій Нобелівських лауреатів у когнітивно-концептуальному аспекті. 

 

 


