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Антропоцентричний підхід до вивчення лингвістичних явищ передбачає їх 

дослідження з точки зору суб’єктно-особистісної орієнтації крізь призму 

особистісного сприйняття. У сучасній лінгвістичній парагдигмі активно 

використовується поняття мовленнєвої особистості, під якою розуміється 

багатокомпонентний набір мовних здібностей до створення мовленнєвих 

творів. Концепція мовної особистості представляє собою синтез психологічного 

та мовознавчого знання. Теорія мовної особистості слугує, здебільшого, 

побудуванню узагальненого образу носія мови як об’єкта словісного впливу.   

Мовна особистість − найменування комплексного засобу опису мовної 

здібності індивіду, що поєднує системне представлення мови з функціональним 

аналізом текстів. Детальний аналіз мовної особистості в контексті російської 

мови дає Ю.Н. Караулов, який також приводить упорядкований лист 

мовленнєвих навичок і умінь (готовностей) для передачі представлення про 

операційне наповнення поняття мовна особистість. За його думкою, структура 

мовної особистості складається з трьох рівнів − вербально-семантичного 

(граматичного), тезаурусного (когнітивного) та мотиваційно-прагматичного 

[10].  

Зрозуміло, що мовленнєвий портрет персонажної особистості в 

художньому творі виконує певні функції. Перш за все, він вказує на 

приналежність персонажа до тієї чи іншої групи, слугує засобом, за допомогою 

якого можна показати, ким саме є персонаж твору. Позитивні герої в 

художньому творі часто стають рупором ідей автора твору, а їхня життєва 

позиція − віддзеркаленням авторської концепції добра та зла. Звідси, 

персонажне мовлення позитивного головного героя повинне, по-перше, 

позитивно сприйматися читачем, тобто комунікативно відповідає 



 

загальнолюдським моральним стандартам, а по-друге, служить провідником 

авторських уявлень про позитивність як таку. Етико-естетичний ідеал 

письменника охоплює людське життя в цілому, дає перспективу розвитку 

особи, взаємин особи і суспільства. Образи-носії позитивних концептів в 

літературі володіють яскравою, могутньою індивідуальністю, завжди 

неповторні, своєрідні, завжди різко відрізняються. Ці характеристики, в 

з'єднанні з відвагою, рішучістю і заповзятливістю, створюють чарівливість 

повноцінної, яскравої людини, через образ якої автор висловлює читачу свій 

світогляд.). «Найбільш узагальнені іллокутивні цілі (тобто цілі мовленнєвого 

акту) відображаються в граматичній структурі речення», − стверджується в 

Лінгвістичному енциклопедичному словнику під редакцією В. Ярцевої [28:413]. 

Відповідно, якщо розглядати художній твір як одне з втілень мовленнєвого 

впливу автора на читача, то значущість синтаксичної організації тексту не 

викликає сумніву. На необхідність синтаксичного аналізу тексту вказує і 

німецький письменник ХХ ст. Г. Белль (лауреат Нобелівської премії за 1972): 

«Оцінюйте слова, вивчайте синтаксис, досліджуйте ритміку!»[3:134].  

Звідси, вивести концепт позитивності або негативності на матеріалі 

художнього твору можна, тільки проаналізувавши  синтаксичні особливості 

мовлення  системи персонажів, що діють в ньому. На жаль, робіт, присвячених 

проблемі оцінного наповнення синтаксичної складової тексту, небагато, а 

досліджень, що вивчають взаємозв'язок між виразником морально-етичних ідей 

автора і синтактикою його мовлення, практично немає. Отже актуальність 

даного дослідження випливає з лінгво-гносеологічній значущості проблеми  

віддзеркалення авторського концепту позитивності у синтаксисі персонажного 

мовлення  героїв твору.      

Об'єктом нашого дослідження є персонажне мовлення головних героїв 

романів жанру «вестерн». 

Предметом − комунікативно-синтаксичні особливості реплік головного 

позитивного  героя  вестерну. 



 

Робота виконана у руслі парадигматичного функціонального синтаксису з 

елементами дискурсного аналізу на мовленнєвому матеріалі оригінального 

американського вестерну. Приклади для аналізу відбиралися з художнього 

персонажного діалогу англомовних романів у жанрі «вестерн» методом 

суцільної вибірки та становить 4000 мовленнєвих зразків. Вибір 

американського  вестерну як  матеріалу нашого дослідження невипадковий. По-

перше, цей тип роману з'явився відносно нещодавно, а саме сучасні автори 

досягли високої майстерності в передачі власного мовлення персонажів і 

інтонацій живого мовлення, використовуючи задля цього все багатство живого 

розмовного мовлення [8: 46]. По-друге, в творах даного плану завжди чітко 

присутній головний позитивний герой-носій авторського морального та 

етичного ідеалу, «сюжет зазвичай побудований на антагоністичних відносинах 

двох героїв», герой вестерну – «ідеальний герой», що діє за кодексом честі» 

[21:166].  

«Характер героя найкраще за все розкривається у мовленні: діалозі та 

монолозі» [22]. Таким чином, створення синтаксичного мовленнєвого портрета 

головного позитивного героя твору допоможе більш повно освітити концепт 

виразу позитивності в світогляді автора.  

Мета нашого дослідження – виокремлення граматичних синтаксичних 

закономірностей у комплексі «авторське мислення і світогляд – мовлення його 

персонажів», а саме – з'ясування основних синтаксичних характеристик 

мовлення головного героя-носія авторського концепту позитивності в 

американських романах-вестернах.  

Існування таких закономірностей логічно пояснюється з точки зору 

філософії (закон єдності форми і змісту, де мовленнєвий портрет, у тому числі, 

його синтаксичний аспект, служить формою втілення авторського концепту 

позитивності), літературознавства (якщо твір відображає авторське розуміння  

морально-етичної картини світу, а герої служать її носіями [30]), то саме їх 

мовлення, що є одним з основних компонентів діяльності персонажів як 

особистостей, буде якнайповніше і чіткіше утілювати мислення автора), 



 

психології (процес спілкування між автором і читачем набуває найбільш 

прямого характеру в мовленні персонажів, єдиному аспекті, що характеризує 

свідомість героя безпосередньо [29:87] і лінгвістики (когнітивна теорія 

фреймів, роботи Н.Бардіної, І.Колегаєвої, І.Морозової, О.Воробйової [1; 13; 16; 

7]). Отже, у нашій роботі ми виокремили мовленнєві характеристики героя, що 

уособлює собою концепт позитивності автора, а саме приділили увагу 

синтаксичному аспекту його мовлення, що є вельми важливим, згідно з 

поясненою вище кореляцією між процесами мислення й мовлення та 

доведеною цінністю синтаксичного матеріалу. 

Вибір мовленнєвих і синтаксичних засобів залежно від цілей комунікації є 

основним завданням при складанні ораторської доповіді, політичних гасел і 

реклами, де правильність цього вибору фактично вирішує основну мету такого 

роду інформації – вплив на її читачів і корекція або складання нової, потрібної 

інформантам картини миру. Проте не менш важливим є цей момент і в 

художній літературі, де саме авторський вибір манери мовлення і способів 

виразу точок зору або ідей відрізняє героїв один від одного, а, значить, складає 

характеристику героїв художнього твору і, таким чином, сприяє їх реалізації як 

носіїв певних концептів.  

Вперше у літературо- та мовознавство термін «мовленнєва особистість» 

було впроваджено з термінологічного апарату інших гуманітарних наук, як-то 

філософія, психологія та соціологія, В. В. Виноградовим. Під «мовленнєвою 

особистістю» він розумів прояв авторського начала у мовленнєвому творі 

[6:64]. Мова йде не лише про взаємини між автором та його героєм, але й про 

авторський індивідуальний набір засобів мовного плану, що виокремлюють та 

індивідуалізують постать самого автора у порівнянні з іншими. 

Дослідження мовленнєвої особистості становить вагому частину робіт М. 

М. Бахтіна, який каже про автора, героя та читача як про «живих учасників та 

двигунів життя», що диктують формальні та стильові характеристики тексту 

[2:225].  



 

С. В. Мамаєва вказує, що «термін «мовленнєва особистість» отримує в 

сучасному мовознавстві різноманітні трактування: вчені обґрунтовують 

існування особистості мовленнєвої, комунікативної, словникової 

(етносемантичної), філологічної, сукупної мовленнєвої особистості» [14:7] 

Ю. В. Рождественський вбачає образом автора «особливе ставлення того, 

хто пише художній твір до самого твору» [18:228]. Проте досліджуючи 

концептуальний зміст творів жанру «вестерн», треба звернути увагу на 

типовість усіх романів даного жанру, стандартизованість висловлених у них 

ідей та навіть сюжетів. Таким чином, усі вестерни мають схожий 

концептуальний зміст та пропагандують однакові морально-етичні ідеали, 

уособлюючи собою продукт творчості «середнього, узагальненого» автора. (У 

даному випадку ми жодним разом не маємо на увазі відсутність своєрідності 

індивідуального стилю у кожного з авторів романів, проте підкреслюємо її 

меншу значущість внаслідок сильного жанрового диктату). З іншого боку, 

широке читацьке коло підтверджує той факт, що і автор, і читачі розділяють 

одні й ті самі ідеї, викладені у творі. Внаслідок того, що сутність ідей у 

романах-вестернах, як і стиль мовного представлення матеріалу, залишається 

незмінною, можна зі впевненістю говорити про наступне. Мовленнєва 

особистість головного позитивного та негативного героїв у романах жанру 

«вестерн» буде виражати не лише авторський світогляд на те, яке мовлення має 

людина з позитивним чи негативним морально-етичним кодексом, а й 

загальнолюдське уявлення про мовленнєвий портрет доброї чи поганої з 

етичної точки зору особистості-мовця. 

Концепти як розумові структури об'єктивуються в мові. Звідси, якщо герой 

твору уособлює собою певний концепт, то його мовленнєвий портрет 

відображає той механізм, завдяки якому цей концепт кодується у мовленнєвих 

знаках та забезпечує таке чи інше концептуальне сприйняття персонажу. При 

цьому, хоча «концепт може бути вербалізований ... різними способами 

(лексичними, фразеологічними, синтаксичними та ін..)» (курсив мій − О.П.) 

[20:15], найбільш поширеними є суто лексичні дослідження вербалізації певних 



 

концептів (роботи Н. Арутюнової, С. Жаботинської, Т. Радзієвською та ін.). Як 

вірно підкреслює в своїй роботі В. Козловський, «(у когнітивній лінгвістиці) ... 

граматичним одиницям, що є основою формування і вираження думки, 

належної уваги не приділяється» [12: 18]. Разом з тим, «будь-яке з формальних 

втілень мови в контексті потенційно може передавати глобальні когнітивні 

конструкції» [24]. Механізм функціонування 'внутрішньої свідомості' (яка і 

відповідає, на думку Ж.Фоконьє, за формування ментальних структур, 

концептів включно) погоджено на всіх мовних рівнях [там же]. Звідси, сучасна 

методологія когнітивної лінгвістики повинна враховувати також концептуальну 

значущість граматичних засобів як втілення «ментальних мовних структур» 

[27: 391] і передбачає їх окреме дослідження, що ми реалізуємо у даному 

дослідженні. Пропонований методологічний підхід дозволить комплексно, 

повно і всебічно вивчити актуалізацію когнітивного феномена «концепт» в мові 

та мовленні через мовленнєве портретування особистості.  

Метапринцип іконізму «як феноменологічного властивості мови і тексту» 

[11: 54] диктує першочерговість аналізу синтаксичного континууму, який 

одночасно відображає ієрархічну систему форм і значень мови як семіотичного 

коду і має когнітивно відображаючий характер. 

У нашому дослідженні ми спробували упровадити такий підхід, де було б 

більш повно висвітлено компоненти мовленнєвого портрету. Ми виокремили 

такі складники мовленнєвого портрету: 

1. особливості набору мовних одиниць (головним чином, лексико-

семантичних одиниць та граматичного наповнення конструкцій), тобто 

лексикон і тезаурус, де відбиватимуться як загальний рівень лексичного запасу 

мовця, так і мовленнєві одиниці і обороти, що він використовує найчастіше;  

2. синтаксичний портрет, що складається з найбільш типових для 

комуніканта синтаксичних конструкцій і характеристик; 

3. тенденції в особливостях мовленнєвої поведінки, тобто ті цілі і 

інтенції, які дана особистість найчастіше переслідує в комунікації. 



 

Оскільки мета нашого дослідження передбачає аналіз саме синтаксичного 

аспекту мовленнєвого портрету головного позитивного героя вестерну, 

розглянемо основні синтаксичні типи речень у сучасній англійській мові. 

Вважаємо доречним використовувати у роботі поняття «висловлення» «як 

цілісну синтаксичну структуру комунікативного призначення» [17: 30] та 

мовленнєвий аналог «речення», як це роблять у своїх дослідженнях А. К. 

Корсаков, І. Б. Морозова, Г. Г. Почепцов, О. Сусов та  ін.  

Сучасне мовознавство оперує методологією, що базується на поняттях 

системи і системності та вважає однією з характеристик системи структурну 

ієрархію її елементів. Так, у представленому дослідженні такими ланками, 

елементами тексту та діалогу є різні за своєю синтаксичною структурою 

речення. Існує багато різних класифікацій речень за їхньою структурою. У 

своєму дослідженні ми грунтуємося на загально прийнятій класифікаці речень 

на прості, складні та ускладнені. Отже, структурна складність речення 

виражається кількістю предикативних центрів у ньому. 

Залежно від того, чи є речення монопредикативною одиницею, 

поліпредикативною або конструкцією з глибинною “прихованою” предикацією 

(крім основного предикатного ядра), розрізняють просте, складне і ускладнене 

речення [16]. 

Елементарною комунікативною одиницею у сучасному мовознавстві 

вважається просте речення [16:128]. Проблемою для лінгвістів у цьому сенсі є 

факт існування структурно-непредикатних речень, які, з одного боку, не мають 

структури предикації, висловленої підмето-присудковим ядром, а з іншого, все 

ж таки передають повідомлення, що є пов‘язаним з мовленнєвою ситуацією. 

Отже, останні конструкції є, поза все, предикативними. У даній роботі під 

простим реченням розуміємо разом з А.К.Корсаковим, І.Б.Морозовою [16], 

М.Я.Блохом [5], будь-який ізольований мовленнєвий відрізок з не більш, ніж 

однією первинною структурою предикації або непредикатну в термінах 

підметово-присудкового ядра конструкцію, яку вимовлено з певною інтонацією 

з метою комунікації [15:146]. Наприклад: 



 

You haven’t met Hardy Bishop yet [32: 16]. 

You’re new to the West, Cap [32: 19]. 

Складними (складносурядними і складнопідрядними) реченнями вважаємо 

«конструкції, у яких представлені (повністю або частково) два чи більше двох 

структурно-предикатних центрів» [16:65]. Наприклад: 

I’ll see what I can do after I get Crockett’s wagon in place [32: 25]. 

Any time the Crocketts ask me to stay away, I’ll stay, but that’s their affair [32: 

27]. 

Ускладненими − такі, що містять у своєму складі приховану структуру 

предикації, виражену поширеним звертанням, низкою координованих головних 

членів, герундіальними, партиципіальними та інфінітивними зворотами [там 

же].  Наприклад: 

Did he ask you to speak to me?[35: 19] 

You didn’t seem to mind my killing Indians![36: 31] 

Речення плану Forget it, Bob! [32: 52] у нашому дослідженні ми 

класифікуємо як прості речення і вважаємо пряме звертання Bob заміщувачем 

підмета.  

Прості  речення поділяються за своїм типом на нееліптичні та еліптичні, в 

залежності від того, мають вони повністю представлену чи скорочену 

структуру предикації. Наприклад: 

1.-I know that, he said [31:66]. Така репліка характеризується повністю 

поданою структурою предикації та є нееліптичним.  

2. I think they killed Wes? 

- Not the settlers, - Rock said [31:98]. 

Представлена вище відповідь Рока є еліптичним реченням, яке стає 

зрозумілим лише у діалогічній єдності.  

Граматичний аналіз мовленнєвого портрета вбачає два ступені: розбір 

лексико-граматичного вмісту мовлення головного персонажа та розбір 

синтактики його мовлення. Як було вказано у вступі, на даному етапі 

дослідження ми приділили увагу переважно синтактиці мовленнєвого портрета 



 

головного позитивного героя вестерну.  

На даний час людина-творець комунікативних одиниць вважається не 

просто пасивною ланкою комунікативних, інтерперсональних, соціальних 

відношень, а проголошується суб’єктом мовленнєвої комунікації.  

Необхідно враховувати, що речення як продукт людської свідомості і його 

відображення на вербальному рівні – результат когнітивної діяльності не 

усередненої людини взагалі, а конкретної людської особистості. 

Таким чином, як відзначає В.М. Карабан, "...саме мовлення варто 

розглядати як специфічну знаряддєву знакову діяльність людини в соціальній 

взаємодії" [9: 7]. 

Зрозуміло, що обмін інформацією здійснюється між комунікантами, що є, з 

погляду їх морально-етичних поглядів, певною мірою представниками 

концептів позитивності або негативності. У процесі спілкування і завдяки йому 

відбувається становлення індивіда як члена суспільства і як особистості. 

Індивідуальний характер персонажа пов'язаний також з його статтю, віком, 

інтелектом, рівнем освіченості, професією, державною і соціальною 

приналежністю, тобто з характерними ознаками особистості. Звідси і 

персональне мовлення в художньому творі, мовлення індивіда взагалі, має свої, 

відмінні від інших, соціо-психолінгвістичні особливості. 

У своєму дослідженні ми виходили з такої концепції: якщо мовлення 

персонажа концептуально, психологічно та соціально детерміноване, існує 

деяка кількість типологічно різних знакових моделей речень, характерних для 

тієї чи іншої концептуальної, соціальної чи психологічної групи особистостей.  

У даному дослідженні аналізувалося мовлення героїв-носіїв авторського 

концепту позитивності Рока Беннона (Rock Bannon), Джима Хікса (Jim Hyks), 

Дена Беррі (Dan Barry), Ілая Ломакса (Eli Lomax), Лоунлі (Lonely) та Вірджинця 

(the Virginian) з романів “The Tall Stranger” Луї Лямура (Louis L’Amour), “The 

Double-revolvered Hyks Way” Кейна Томпса (Cane Thomps), “The Night 

Horsemen” Макса Бренда (Max Brand), “Track the Man Down” Боба Хейнінга 

(Bob Haning), “The Valley of Suspicion” Вільяма Таттля (William Tuttle), та “The 



 

Virginian” Оуена Уістера (Owen Wister) відповідно. Загальна кількість узятих 

задля аналізу мовленнєвих зразків - 4000 прикладів, що було відібрано 

суцільною вибіркою.  

У процесі розгляду діалогічного мовлення позитивних персонажів на даному 

етапі нами було встановлено, що усі ковбої використовують у своєму мовленні 

головним чином прості за своєю структурою речення (65%), тоді як загальна 

кількість використання простих речень у літературному діалозі 56, 5%. Складні та 

ускладнені речення вжито у 21,3% та 13,7%  випадків (усереднено  у діалогічному 

мовленні нараховується 28,4% складних та у 15,1% випадків ускладнених 

речень1). Рисунок 1 ілюструє порівняне вживання таких типів синтаксичних 

конструкцій у нашому дослідженні та загальнодіалогічному літературному 

мовленні. 

прості
складні
ускладнені

       

прості
складні
ускладнені

                                                                                                    
Загальне вживання в художньому діалозі                     Вживання головним позитивним героєм вестерну 

Рис. 1. Компаративний аналіз вживання позитивним героєм типів 

синтаксичних конструкцій 

 

ПРИКЛАДИ ДО РИСУНКА 1 

  1) прості речення 

1. In fact, you killed a few yourself  [36: 78] 

2. You took his advice on this trail, not mine [31: 58] 

3. "We didn't talk about two tries," Barry observed. [34:47] 

4. My views aren’t important. – he said. -  I don’t belong[32: 28] 

                                                   
1 Тут і надалі усереднене та узагальнене вживання різних типів речень наводиться за даними  
   І.Б. Морозової [27] 



 

5. Why should we be suspicious of him? He was only trying to help. – I 

wonder.[36:47] 

6. You haven’t met Hardy Bishop yet [32:16] 

 

  2) складні речення 

1. He kept an eye on them, but they didn’t wander around, and made no trouble, 

so Red left them alone [32:110] 

2. "I'll hold his head while you get on," suggested Barry, turning his mild eyes 

upon Strann again. [34:46] 

3. What he really wants is Bishop’s Valley! [32: 45] 

4. I’m going to have a look in that canyon where Harper’s stuff was cached 

[32:95] 

5. He (Tom) is a good man, and he knows what he wants, but he hasn’t force 

enough to make it stick.[33: 98] 

6. What Mort Harper wants is land and power[32: 72] 

 

    3) ускладнені речення 

1. There’s not much chance of anybody being out tonight, but I can’t gamble on 

that.[33: 113] 

2. "Oh, hell," smiled Strann with a large and careless gesture, "I'll ride him, 

all right." 

               "Then I would let you take him for nothing," concluded Barry. [34:45] 

3. Anyway, it looks to me as if they were plenty willing to ride in on Harper’s 

coattails and get all they could while the getting was easy.[32:69] 

4. Stack your duds and grease your skids, coyote! – Rock said. -It’s knuckle and 

skull now, and free-fighting, if you like it![32: 112] 

5. That hombre looks like blazin’ brimstone on wheels! – Then we’ll take off his 

wheels and kick the brimstone out![33: 99] 

6. Give this man some shells, a rifle, a canteen and two days’ grub – skimpy 

rations. [32: 107] 



 

 

Лінійно середня довжина речення не перебільшує 7-8 словоформ. 

• 1You 2haven’t 3got 4a store, – Rock told him harshly. – 1You 2will have 3to look 

out for 4the Indians 5yourself.[32:115] 

• He (Hyks) smiled suddenly. - 1All right, 2you 3’re going 4to 5kill 6me. 1Mind2 if 
3I 4smoke 5first?[33:118] 

 З наведених вище отриманих нами показників можна зробити висновок 

про загальну тенденцію до максимальної стислості висловлювання своїх думок 

позитивними персонажами вестернів, що, у той самий час, не заважає їм бути 

головними героями творів. Однак усі герої, Рок, Джим, Ілай, Ден, Лоунлі та 

Вірджинець схильні користуватися у своєму мовленні нееліптичними 

реченнями, вживати їх у 42,3% випадків замість 38% їх загальної популярності.  

• I can read your mind. I can trail you anywhere.[33: 78] 

• Your folks will all be back in their homes by no.[35:125] 

• You know, in some ways, Lamport was one of the best of the lot. He was a 

fighter – a regularly bull.[32:125] 

Порівняймо поверхневу структуру реплік, якими користується головний 

негативний персонаж твору Л. Лямура Мортон (Morton), з тими, що належать 

Рокові, його суперникові та виразнику авторського концепту позитивності. 

(Morton) - What? Who is he to be? 

(Rock) -  My name is Rock Bannon. 

Morton’s lips tightened and grew wary: 

- Ah? Bannon,eh? I’ve heard of you. Killed a man in Laramie a month  or so  

back, didn’t you? 

(Rock) -  He drew on me [32: 12]. 

Мовлення Мортона «поламане» та невпевнене, він висловлює свої думки  

еліптичними конструкціями (Bannon, eh?; Killed a man in Laramie a month or so 

back, didn’t you?), ставить запитання (майже усі речення у цій діалогічній 

єдності) та вживає непредикатні структури (Ah?), що є мало інформативними та 



 

роблять його репліки непрозорими, показують його сумніви та власну 

невпевненість. 

Репліки Рока вражають своєю чіткою структурою та повнотою. У даній 

діалогічній єдності він вживає короткі двоскладні нееліптичні речення, 

розповідні за метою висловлення. 

Як свідчить проведений нами аналіз, типовою рисою мовлення «хороших 

хлопців» є чітка прозора структура речень, вживання переважно простих (65%),  

двоскладних речень, нееліптичність (42,3%) та повнота у плані 

інформаційності. Вже на теперішній стадії нашого дослідження ми можемо 

виокремити концепт «чесності» як частку загального концепту позитивності 

головного героя вестерну, що проявляє себе також на рівні синтаксису у 

тенденції застосовувати в мовленні чіткі речення, вірні з точки зору 

граматичної структури, прості, нееліптичні, двоскладні. 

 

3.5. Компаративний  аналіз структурно-синтаксичних особливостей 

мовленнєвих портретів головного позитивного та негативного героїв 

вестерну 

 

Оскільки «усвідомлення себе можливо тільки в протиставленні» [4: 293], 

дослідження концепту «позитивності» можливо тільки в порівнянні його з 

концептом протилежного плану, тобто з концептом «негативності».  

В усіх романах-вестернах, як це вже було доведено вище, головному 

«хорошому хлопцю» протиставлено головного «поганця». Останній, у свою 

чергу, маніфестує концепт негативності як його тлумачить автор. Разом з 

позитивним героєм вони становлять ядро «персонажної сітки» твору [23] та 

дають основу головному конфлікту, що базується на контрасті моральних та 

етичних стандартів. Таким чином, порівняння синтактики мовленнєвих 

портретів головних опозиціонерів – носіїв протилежних концептів − висвітлить, 

які саме структурно-синтаксичні особливості мовлення є 

концепторозрізнювальними у мовленні героїв, що уособлюють собою концепти 



 

позитивності та негативності.   

У процесі аналізу фактичного матеріалу встановлено, що при загальному 

превалюванні простих за своєю структурою речень, типовому, за даними сучасних 

дослідників, для художнього діалогу [16:85-86], частотність використання простих 

за синтаксичною організацією конструкцій в мовленні позитивного та 

негативного героїв суттєво відрізняється. Для більшої наочності приведемо 

таблицю з даними порівняльного аналізу структурної організації мовлення героїв, 

що уособлюють собою концепти позитивності та негативності, та узагальненого 

мовця художнього діалогу (див. Табл. 1).  

Таблиця 1 

Порівняльний аналіз структурної організації мовлення героїв-носіїв 

концептів позитивності та негативності та узагальненого мовця художнього 

діалогу 

 
 

 
Типи речень за 

структурою 

Частотність 
вживання   
головним 

негативним 
героєм  (А) 

Частотність 
вживання   
головним 

позитивним 
героєм (Б) 

Усереднена 
частотність 
вживання   у 
художньому 

діалозі 
   1. Прості  48,2% 65% 56,5% 

   2. Складні 37,6 % 21,3% 28,4% 
   3. Ускладнені 14,2% 13,7% 15,1% 

 

ПРИКЛАДИ ДО ТАБЛИЦІ 1 

1. прості речення 

     А 1). "Why not?" Harper was saying. "You all want homes. Can you find a   

              more beautiful country than this?” [31:43] 

          2) Ted said sullenly. “You’ve hunted me an’ found me. Where do you go from    

               here, Eli?” [34:127] 

     Б  1) You spoke of Hastings.[32: 89] 

          2) “Mebbe you put me in prison to get Charlene.” − “On my word, Eli, it   

               wasn’t that!” [33:48] 

 



 

2. складні речення 

      А 1). “Once I can move from here, I’ll set a match to that house” [36:68] 

          2). The giant (Mac) explained carefully: "I mean, they's a friend of mine    

                that's been sittin' in that chair." [32:206] 

       Б 1). The wagon train, as near as I can figure, he planned to use as a blind in   

               case the government got into this.[31: 84] 

          2). You folks always toughen up when it comes to shooting my guts, he     

               sneered (Hyks) [33:49] 

 

3. ускладнені речення 

       А 1). "Haw-Haw," explained Mac quietly, "I ain't going after Barry. I'm going   

               to make him come after me." [32:122] 

            2) Morgan broke the long silence. “Come on out, yuh yellow-bellied bastard,”   

                he shouted. [34:68] 

Б 1). It’s just Harper’s crowd. – Maybe that’s true, - Bannon said, - but I’ve seen   

        no sign of them quittin’ yet.[31: 83] 

            2) This mount’s seen dust, and dirt, and rock of all the tracks hundred miles   

                around from here. He’ll find the way. [36:34] 
 

Як бачимо з таблиці 3.1, якщо герої, що утілюють авторські концепти 

позитивності в досліджених романах використовують у своєму мовленні 

головним чином прості за своєю структурою речення (65%), а складні та 

ускладнені речення вживають у  21,3% та 13,7% випадків відповідно, то 

«негідники», у свою чергу, явно тяготіють до складних речень, що 

використовуються ними у 37,6 % випадків. Прості за структурою речення в 

їхньому мовленні становлять лише 48,2 %. Такий показник частотності вживання 

простих речень ілюструє не тільки суттєву відмінність структурних характеристик 

мовлення героїв-носіїв протилежних концептів, а й істотно відрізняється від 

загального показника частотності вживання простих речень у художньому діалозі 

(56,5 %). Найбільш рідка за вживанням у мовленні негативним героєм категорія 



 

ускладнених речень (14,2%), яка займає останнє за популярністю місце як у 

загальному художньому діалозі, так і в мовленні позитивного героя.  

Отже, автори свідомо чи підсвідомо збільшують кількість простих речень, 

«говорячи» від імені  «хорошого хлопця», за рахунок, головним чином, 

зменшення кількості складних речень, і навпаки, суттєво (майже на 20%) 

зменшують їх вжиток у мовленні «поганця» на користь складних конструкцій. 

Порівняння ускладнених речень у їхньому вживанні позитивними та негативними 

героями не показує яскравої диференціації. Таким чином, можна зробити 

попередній висновок про концепторозрізнюючу функцію простих та складних 

речень у мовленні головних позитивного та негативного персонажів вестерну.  

Цікаво відмітити, що при такому розподілі вживання різних структурних 

типів речень, їхня лінійна довжина також суттєво відрізняється зі збільшенням 

словоформ на користь основних носіїв негативного авторського концепту. 

Останні використовують у висловленні загалом 10-12 словоформ, у той час, як 

їхнім позитивним антагоністам достатньо 7-8 словоформ для того, щоб зробити 

своє мовлення переконливим. 

Важливою рисою мовлення «хорошого хлопця», разом зі структурною 

простотою, є граматична завершеність та прозорість речень, перевага 

стверджувань над запереченнями. Наприклад: 

We shall move westward, said Rio Jim [33:45]. 

Результати, отримані в процесі дослідження погоджуються з теорією 

«матриці повідомлення», впровадженою Девідом Льюїсом, який радить, як 

зробити повідомлення переконливим: «будуйте повідомлення ясне за 

структурою та логікою. Не вживайте невірні у плані граматики чи неоднозначні 

речення, говоріть стверджуючи» [25:198]. 

Таким чином, автори романів свідомо чи підсвідомо намагалися зробити 

так, щоб їх головні герої звучали переконливо та зрозуміло і, таким чином, 

доносили  ідею морально-етичного концепту до аудиторії читачів через 

позитивне сприйняття та орієнтацію останніх на персонажів-носіїв авторського 

концепту позитивності. 



 

Таким чином, узагальнюючи  головні результати дослідження можна 

зробити наступні висновки. 

Найширшими та одвічними концептами для людини являють собою 

морально-етичні категорії «добро» та «зло». Етико-естетичний ідеал 

письменника охоплює людське життя в цілому, дає перспективу розвитку 

особистості, взаємовідносин її та суспільства, що відбивається в авторських 

морально-етичних концептах.  У кожному художньому творі маніфестуються 

певні поняття позитивності та негативності моральних якостей і поведінки 

людини. 

Загальнолюдське уявлення про позитивну особистість вестерну може бути 

описане словами відомого літературознавця Миколая Силівестрова, що 

займався вивченням “вестерну” як жанру: «У вестернах мешкали герої з Дикого 

Заходу, що мали декілька кольтів за паском, кілька доларів за халявою та 

вогонь у серці. Бути чоловіком − позначало бути лідером, героєм, для якого 

можливим було вбити, але ніколи не зрадити» [19: 32]. Таким чином, носій 

позитивного концепту у вестерні повинен показати характеристики лідера, бути 

лояльним, благородним, добрим і чесним.  

Позитивна особистість створена у вестерні як така висловлює свої думки 

чітко та зрозуміло. Вона використовує переважно прості нееліптичні речення, 

що не дозволяє тлумачити її мовлення багатозначно. Наявність обох головних 

членів речення (підмета та присудка) сприяє інформаційній повноті та 

«відкритoсті» висловлення. Такий синтаксичний мовленнєвий портрет 

головного позитивного героя «вестерну» сприяє виокремленню риси «чесність» 

до спеціальної категорії, що характеризувала б як мовлення такого герою, так і 

його особистісну орієнтацію. 

Отримані дані показують, що психологічно концепт позитивності 

асоціюється в людини з так званим «первинним, основним знанням» («primar 

sau de cunoştinţe de bază» [26:112]) за Т.Слама-Казаку, тобто інформацією, 

закодованою в простих реченнях. Згідно до цього, концепт внутрішньої 

позитивності персонажу знаходить своє відображення на рівні його  мовлення в 



 

зовнішній простоті висловлення що робить героя золзумілим і привабливим для 

сприйняття читачем, а його позицію – позитивною для сприйняття. 

 

Литература 

1. Бардина Н.В. Языковая гармонизация сознания. – Одесса: Астропринт, 

1997. – 288 с. 

2. Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных 

наук. СПб.: Азбука, 2000. – 332 с. 

3. Белль Г. Франкфуртские лекции // Каждый день умирает частица 

свободы. – М., 1989. – 243 с. 

4. Бенвенист Э. О субъективности в языке // Э. Бенвенист. − Общая 

лингвистика. Благовещенск: Благовещенский Гуманитарный колледж им. И.А. 

Бодуэна де Куртенэ, 1998. − С.293-342. 

5. Блох М. Я. Теоретические основы грамматики / Блох М. Я. – М.: 

Высшая школа, 2000. – 159 с. 

6. Виноградов В.В. Проблема авторства и теория стилей. М.: Госуд. 

издательство художественной литературы, 1961. – 611 с. 

7. Воробьева О.П. Текстовые категории и фактор адресата. – К.: Вища 

школа, 1993. – 200 с. 

8. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. – М.: Высшая школа, 

1980. – 210 с. 

9. Карабан В.И. Сложные речевые единицы: прагматика английских 

асиндетимных полипредикативных образований. – К.: Вища школа, 1989. – 131 

с. 

10. Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. – Из.5-е, стер. – 

М:КомКнига, 2006. – 261 с. 

11. Коваль О. В. Азбуквальность и иконизм. Лингвосемиотик между 

живописной ощутимостью и языковой дискурсией / О. В. Коваль // Творчество 

вне традиционных классификаций гуманитарных наук. Материалы 

Международной научной конференции. – М.: ИЯ РАН, 2008. – С. 46-68. 



 

12. Козловский В. В. Когнитивно-прагматический аспект грамматики (на 

материале современного немецкого языка). / В. В. Козловский // Когниция, 

коммуникация, дискурс. – 2010. – № 2. – С. 18–24. 

13. Колегаева И. М. Текст как единица научной и художественной 

коммуникации / И. М. Колегаева. – Одесса: Ред.-изд. отд. обл. упр. по печати, 

1991. – 163 с. 

14. Мамаева С.В. Речевой портрет школьника 5-7 классов: 

Автореф.дисс….  канд. филол. наук: 10.02.01. -  Кемерово: Лесосибирский 

педагогический институт, 2007. -  21 с. 

15. Морозова И.Б. Грамматическая структура и семантика простого 

предложения и его конституэнтов в английской диалогической речи: Дис. ... 

канд. филол. наук: 10.02.04. – Одесса, 1984. – 161 с. 

16. Морозова І. Б. Парадигматичний аналіз структури і семантики 

елементарних комунікативних одиниць у світлі гештальт-теорії в сучасній 

англійській мові : монографія / І. Б. Морозова. – Одеса : Друкарський дім, 2009. 

– 384 с.  

17. Морозова І. Б. Таксономія елементарних комунікативних одиниць у 

сучасній англійській мові: дис. ... докт. філол. наук: 10.02.04 / Морозова Ірина 

Борисівна. – Одеса, 2010. – 432 с. 

18. Рождественский Ю.В. Общая филология. – М.: Фонд “Новое 

тысячелетие”, 1996. – 326 с. 

19. Силивестров Н.П. Вестерн в литературе и киноискусстве. – СПб: 

ПРЕССА, 1998. – 253 с. 

20. Стернин И. А. Когнитивная лингвистика : [учебное пособие] / И. А. 

Стернин, З. Д. Попова. − М.: АСТ; Восток-Запад, 2007. − 315 с. 

 

21. Barker W. Y. The Stereotyped Western Story. — Psycholo-analytic 

Quarterly. – NY: Apple,1955. − 365 р. 

22. Boling Fredrick Writing the West. Electronic Resource:  

http://www.fredrickboling.com/westernwriting.html 

http://www.fredrickboling.com/westernwriting.html


 

23. Emery Ph, Martin D Psychological Effects of “Western Film”: A Study in 

Television Viewing, University of Melbourne, Dpt of Audio-Visual Aids, Studies in 

MassCommunications. – Melbourne, 1957. – 47 p. 

24. Fauconnier Gilles Introduction to Methods and Generalizations. To appear. 

Methods and Generalizations / Gilles Fauconnier // Scope and Foundations of 

Cognitive Linguistics / [ed. by T. Janssen and G. Redeker]. − The Hague: Mouton De 

Gruyter, 2000. − [electronic resource] − 

http://cogweb.ucla.edu/Abstracts/Fauconnier_99.html 

25. Lewis David How to Get Your Message Across. – LDN:Blueberry, 1996. – 

222p. 

26. Slama-Cazacu T. Stratageme comunicationale si manipularea. – Bucureşti: 

Polirom, 2000. − 215 s. 

27. Steinthal H. Grammatik, Logik und Psychologie, ihre Prinzipien und ihr 

Verhaltniss zueinander / Steinthal Н.– Hildensheim: Olms. – 1968. – 528 S. 

28. Лингвистический энциклопедический словарь /Под ред. Ярцевой. -  М.: 

Научн.изд-во «Большая  Российская Энциклопедия». -  2002. – 634 с. 

29. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических 

терминов. – М.: Просвещение, 1985. – 398 с.  

30. Современный словарь-справочник по литературе / Сост. и научн. Ред. 

С.И. Кормилов. – М.: Олимп: ООО «Фирма «Изд-во АСТ»», 1999.  – 704 с. 

31. L’Amour Louis The Tall Stranger / L’Amour Louis. – New York:Fancett 

Publ., 1977. –126 p. 

32. Brand M. The Night Horsemen / Brand M. − New York: Phoenix Rider, 

2008. − 276 p. 

33. Davis D. The Double-revolvered Hyks Way / Davis D. – New York: Bantam 

Books, 1988. – 143 p. 

34. Haning B. Track the Man Down / Haning B. − New York: Belmont Tower 

Books, 1996. – 192 p. 

35. Tuttle W. C. The Valley of Suspicion / Tuttle W. C. – N. Y.: Bantam Books, 

1988. – 143 p. 



 

36. Wister O. The Virginian / Wister Owen. – N. Y. : Signet Classics, 1998. – 

352 p. 

 

 

 

 

 
 


	Пожарицька О.О.
	Мовленнєвий портрет головного героя
	як вираЖЕННЯ авторського начала у творі
	Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
	Оскільки мета нашого дослідження передбачає аналіз саме синтаксичного аспекту мовленнєвого портрету головного позитивного героя вестерну, розглянемо основні синтаксичні типи речень у сучасній англійській мові. Вважаємо доречним використовувати у робот...
	Сучасне мовознавство оперує методологією, що базується на поняттях системи і системності та вважає однією з характеристик системи структурну ієрархію її елементів. Так, у представленому дослідженні такими ланками, елементами тексту та діалогу є різні ...
	3.5. Компаративний  аналіз структурно-синтаксичних особливостей мовленнєвих портретів головного позитивного та негативного героїв вестерну

