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Проведене дослідження творів Плавта і Теренція показало, що комедіографи дуже часто 
вживали кон’юнктив в головних і незалежних реченнях. Згідно з нашими обчисленнями 
найуживанішими є такі види кон’юнктива, як coniunctivus optativus (30 %), coniunctivus dubitativus 
(30 %), coniunctivus adhortativus (8 %) i coniunctivus imperativus (12 %). Сoniunctivus potentialis, 
irrealis, prohibitivus зустрічаються значно рідше (відповідно: 6, 5, 7 %). А випадки вживання 
coniunctivus concessivus – взагалі поодинокі (2 %).    

Досить вагомим для створення такої картини вживання кон’юнктива у головних і незалежних 
реченнях є характер досліджуваних творів. Адже перед нами драматичні твори комедійного 
характеру, які переважно будуються на основі діалогів між двома дійовими особами. Переважно 
відбувається діалог між господарем і його рабом або батьком і сином – цим фактом можна 
пояснити високу частотність вживання наказового кон’юнктива і кон’юнктива сумніву. Доволі 
часто ми зустрічаємо в комедіях заклики до богів, прокляття і побажання – тому частотність 
вживання coniunctivus optativus є такою високою. Комунікативним характером мови комедій можна 
також пояснити часте вживання спонукального кон’юнктива. Непопулярність таких видів 
кон’юнктива, як coniunctivus іrrealis і concessivus можливо можна пояснити комедійним характером 
творів. На нашу думку, такі форми найчастіше можна зустріти в трагедіях.  
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Розглядається тематичне, комунікативно-прагматичне функціонування та 

структурна організація дискурсу новели. Термін “дискурсема” подається як 
інтегральний компонент дискурсу  і оператор у процесі його аналізу 

 
The article deals with the thematic, communicative-pragmatic functioning and 

structural organization of discourses in the short story. The term “discourseme” is introduced 
as an integral component element of the discourse and operator in the procedure of its 
analysis. 

 
Проблеми лінгвістики тексту як дискурсу залишаються в центрі уваги науковців, тому що 

багато специфічних особливостей їхньої мовної організації ще недостатньо вивчені. 
Ця робота розглядає лексико-стилістичний та структурний аналіз дискурсу і метод 

визначення його елементів в художньому тексті. Ми розглядаємо “текст” як абстрактне 
лінгвістичне утворення на рівні мови, а дискурс – як різновид його мовленнєвої реалізації. У тексті, 
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як правило, функціонують різні тематичні дискурси, кожний з яких поступово формується своїми 
дискурсемами, які є його структурними елементами. За аналогією з визначеннями термінів 
“фонема”, “морфема”, “сема/семема”, “текстема” тощо, які у всіх словниках починаються зі слів 
“найменша, мінімальна елементарна мовна одиниця фонетичного, граматичного, лексичного або 
текстового плану вираження або змісту...” [1; 2], ми вводимо термін “дискурсема”, який визначаємо 
як мінімальну послідовність мовних знаків, об’єднаних  логіко-смисловою і тематичною цілісністю. 
Дискурсема співвідноситься з відповідними одиницями цілого тематичного дискурсу в тексті 
“своїми соціолінгвальними, інтерактивними та комунікативними характеристиками” [7, с. 146]. 
Дискурсеми – це пропозиційні структури [ПС], які виступають художнім аналогом об’єктивного 
світу у свідомості читача [5; 3, с. 229]. Дискурсеми розташовані в тексті ієрархічно, взаємодіють 
між собою, доповнюють, роз’яснюють або заперечують одна одну, що проявляється у 
систематичному вживанні лексико-синтаксичних, мовностилістичних засобів, композиційно-
мовленнєвих форм тощо. Завершеність дискурсеми загалом має відносний характер, зумовлена 
його фабульним закінченням. Дискурсеми в рамках свого дискурсу, як і дискурси у цілому тексті, 
сприяють його партитурності.  

Партитурність – складна категорія художнього тексту, в якому різні мовленнєві форми, 
паралельні сюжетні лінії, авторські відступи, як у музиці, грають свою власну роль. При 
розгортанні змісту вони поволі зливаються воєдино, але не механічно, а в комплексному 
взаємозв’язку, сприяючи зв’язності, цілісності, континууму та завершеності тексту [4, с. 73].  

Враховуючи вищеокреслені теоретичні засади, проаналізуємо функціонування дискурсем в 
оповіданні Колдуела Ерскіна “Wild Flowers” [12]. Це є драматична розповідь про долю молодого 
подружжя, що працювало сезонними робітниками у фермера. Після закінчення сезону орендатор 
виганяє їх з напіврозваленого будиночка, в якому вони мешкали, не звертаючи уваги на стан молодої 
жінки, яка мала за пару тижнів народити дитину. Хазяїн не слухає молодого чоловіка, він навіть не 
віддає йому всі зароблені гроші за найману працю. Подружжя – Верні і Нелі – залишають своє 
тимчасове пристановище і вирушають у довгу піщанисту дорогу, яка простягалась на багато миль 
крізь ліс і хащі, з малоймовірною надією натрапити на будь-яке житло і людей. Зміст новели – це, 
фактично, розповідь про те, як вони йдуть майже цілий день, і що відбувається на їхньому шляху.  

Можна виділити декілька дискурсів в тексті оповідання, але ми проаналізуємо два основні: 
реальний – це зображення фізичних страждань молодої жінки під час довгої подорожі та символічний 
– опис запізнілих літніх квітів, які Нелі зустрічала на своєму шляху. Смислова аналогія цих 
дискурсів утворює символічний підтекст про неминучу загибель обох. Дискурс, який відображає 
фізичний стан Нелі, представлений в дискурсемах, головно, дієсловами руху і почування, відчуття. 
Наведемо для прикладу один найкоротший з них:  

At sundown she stopped and sat down by the side of the road. She felt as though she would never 
be able to take another step again (p. 427). 

Таких “чистих” дискурсем – близько десяти, а багато з них функціонують в змішаних 
дискурсемах. Лексика руху та стану (відчуття) вирізняють дискурсеми зображення Нелі, отже, 
випишемо основні предикати руху та відчуттів в послідовності їхньої появи в тексті: 

She trudged along the sandy road… 
She fell asleep as soon as she had drunk some water…  
She felt dizziness as she was on her feet… 
It was almost unbearable at times… 
She bit her lips and crushed her fingers in her fists… 
The pains in her body had drawn the color from her face… 
Her limbs felt as though they were being pulled from her body… 
Her body became tense and she bit her mouth to keep from screaming with pain. 
“I’m afraid it is going to happen… happen… happen right away”, she said weakly, closing her 

eyes before she could finish… 
Before she knew it, she had fainted… 
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Як бачимо з наведених прикладів, елементи дискурсем, завдяки градації, поступово 
передають посилення фізичних страждань молодої жінки, які стають нестерпні і ведуть до трагічної 
розв’язки. 

Отже, проаналізовані дискурсеми функціонують в рамках пропозиційних структур і 
обумовлюють цілісну структуру дискурсу зображення головного персонажа – Нелі. Крім того, 
виділені дискурсеми утворюють фрейм морального та фізичного стану молодої жінки. 

Як відомо, існують різні підходи до визначення поняття “фрейм” з точки зору форми та змісту 
[8; 9; 10; 11]. Фрейми поділяють на динамічні та описові; тематичні, пов’язані з описом предметів, 
образів, пейзажів тощо. Фрейм-образ активізується завдяки пропозиційним структурам, які 
утворюють схему смислових опор, що на мовному рівні виражені в дискурсемах, а на рівні дискурсу 
перетворюються в сценарій цілого образу, як в конкретному випадку створення образу Нелі. 

Можна виділити також дискурсеми з дискурсу зображення Верна, які функціонують в тому 
самому тематичному ключі і безпосередньо пов’язані з драматизмом ситуації. Ці дискурсеми 
поглиблюють відчуття безнадійності становища жінки і передають намагання чоловіка врятувати її. 

Проілюструємо їх в більш розширених контекстах, в яких також, завдяки градації, 
посилюється емоційно-експресивний ефект цілого дискурсу.  

Ось дискурсеми Верна, в послідовності яких зростає стилістичне враження драматизму того, 
що відбувається: 

Vern found her a place to lie down, … scraped a pile of dry pine needles for her to lie on, … 
pulled an armful of moss from the trees to put under her head. 

Vern was kneeling beside her, fanning her with his hat… 
He did not know what to do, but he knew he had to do something for Nellie right away…  
He picked her up and carried her across the road…  
He put her down under a pine tree and put some of their clothes under her head and some over her 

feet and legs… 
He bent down and saw that her lips were bloodless and that her face was whiter than he had ever 

seen anyone’s face… 
Vern fell on his knees beside her on the ground. 
Putting his face down against hers, he felt her cold cheek.  
He put his hands on her forehead, and that was cold too…He did know that something had 

happened… he could not feel her heart beat… 
Дискурсеми послідовних дій Верна для врятування Нелі передають драматичний розвиток 

подій, які закінчились трагічно. Цілісний дискурс діяльності Верна набагато об’ємніший, оскільки 
він включає опис його відносин із фермером, тригодинний біг у пошуках людей і повозки, щоб 
спасти жінку, його роздуми. Але є й інші фрагменти тексту зі своїми дискурсемами, які не 
розглядаються у цій роботі. Переплетіння усіх дискурсів утворюють художню структуру новели.  

Новела – це коротке оповідання про незвичайну подію зі складними переживаннями 
персонажів, несподіваним фіналом. Мова новели – лаконічна, образна, точна [3, с. 444].  

Найпоказовішою в створенні лаконізму в оповіданні “Wild Flowers” є стилістична фігура 
умовчання, яка на рівні цілого тексту зумовлює відчуття напруги, очікування, недомовки. 
Найперше це стосується фактичної інформації про стан молодої жінки, яка очікує дитину. Читач не 
зустріне виразів “the expectant mother”, “pregnant”, “to bear a child” тощо. Автор з самого початку 
вживає натяки типу: “Did you tell him about me, Vern?”; “She felt a dizziness as soon as she was on her 
feet”; “Do you think it might happen before we get some place”, he asked anxiously; …-”I thought so”, 
she said. “But it is going to be different now, walking like this all day…” 

І тільки в останньому абзаці тексту, після того, як Верн усвідомить, що трапилось, коли слова 
і розуміння повернулись до нього, автор вводить пряме значення слів без парафрази і підтексту: 
“Sometime – a long time away – he would ask about their baby – about Nellie’s – about their baby”… 

Образність новели найяскравіше реалізована як в заголовку новели “Wild Flowers”, так і в 
цілому тексті в його символіці – аналогії Нелі і Верна до “wild flowers”. З точки зору пропозиційних 
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структур [ПС] – образи-символи відповідають символам природної мови, їх можна вербалізувати, 
вони абстрактно відображають реальний або уявний світ опису [3, с. 229].      

У тексті вираз “wild flowers” набуває символічного смислу, виходячи зі змісту, подій, які 
відбуваються в новелі. Молода пара йшла в пошуках домівки в краю сосен і піску, де ферми та 
будинки знаходяться на відстані десяти – п’ятнадцяти миль. Уздовж цієї довгої дороги під 
деревами, в кущах, серед бур’яну раптово розквітнули останні літні квіти. Осінь була тепла і 
сонячна, погода сприяла їхній несподіваній появі. Нелі на хвильку зупинялась біля квітів, щоб 
подихати їх ароматом, розуміючи, що ці квіти з’явились несвоєчасно, їх підманула гарна погода, 
але ось-ось підуть дощі, настануть перші заморозки, і квіти загинуть. Нелі було тяжко йти, 
схилятись  над квітами, а потім наздоганяти Верна:   

While she trudged along the sandy road, she could smell the fragrance of the last summer flowers all 
around her. The weeds and shrub hid most of the from sight, but every chance she got she stopped a 
moment and looked along the side of the ditches for blossoms… (p. 427). 

Ці квіти були такі ніжні, гарні, але незахищені, неочікувані, які ніхто не бачить, ніхто ними не 
опікується і не потребує їх. Прикметник “wild” в перекладі з англійської мови може в одному 
випадку означати “дикий”, “дикоростучий”, “необроблений”, “передчасний”, “недостиглий”, 
“несвоєчасний”, а в іншому – “злий”, “лютий”, “лихий”, “сердитий”, “злісний”.  

Враховуючи зміст новели, слово  “wild” реалізує перше значення, тобто “дикоростучий”, 
“несвоєчасний”, “необроблений” тощо.  

Такими беззахисними, нікому не потрібними зображені Верн і Нелі. Ніхто ними не 
опікується, їхня доля безпросвітна, але вони чисті, прекрасні, вірні своєму коханню; молоді люди 
важко працюють, вони повні рішучості перемогти усі труднощі, вибратися зі скрутного становища, 
дійти до світла й тепла, як ті квіти, що несподівано розквітнули у хащах, серед бур’янів. 

У новелі головне не сюжет, а розкриття образу людини. Лаконічні, скупі фрази, уривчастий 
діалог сприяють змалюванню переживань і боротьби Верна і Нелі за своє існування.  

Аналогію в семантико-стилістичних відношеннях, що зумовлюють створення символічного 
смислу, можна схематично подати у вигляді двох фреймів – образів “дикоростучих квітів” і 
молодого подружжя. З їхніх дискурсем виписані слова і словосполучення однакового лексико-
тематичного поля. Вони перетворюються в символічний образ завдяки частотності вживання 
ключових слів, прихованому емоційно-оцінному смислу – незахищеності як людей, так і квітів.  

На думку А. Ткаченко, символом може стати, в принципі, кожен елемент художньої тканини: 
“... тропи, художня деталь, заголовок, персонаж, портрет, пейзаж, навіть цілий твір” [с. 265]. Це 
положення в нашому дослідженні стає очевидним у смисловій та символічній аналогії між змістом 
фреймів молодого подружжя та квітів. Життєвий контекст дискурсу моделюється у вигляді 
“фреймів” (типових ситуацій) або “сценаріїв”, які роблять акцент на розвитку ситуацій [1, с. 137]. 
Вони найбільш деталізовані у дискурсемах – мовних структурах, що репрезентують стереотипні 
ситуації і призначені для конкретизації і подальшої їхньої ампліфікації (таблиця). 

 

Фрейми смислових і символічних аналогій між персонажами і квітами 
Nellie and Vern Wild Flowers 
common people; frail; 
poor; hardworking; pure in their poverty and in their 
profound love for each other 

common wild flowers; 
the fragrance of the last summer flowers; beautiful, 
tender, pure, fragile flowers.  

defenceless defenceless 
earn their living by the sweat of their brow; have to hold 
out against unfavourable conditions; inhumanity, brutality, 
exploitation; merciless, pitiless farmer; insecure  

Have to withstand the unfavourable conditions: the 
hot sun, the flat sandy ground, weeds, scrubs; 
unprotected, insecure 

A thirst for life A thirst for life 
full of determination to struggle on; overcome all 
obstacles; to cover the long way 

Full of vitality; waging a decisive battle for their 
blooming (though it is early fall and winter on its way) 

Як бачимо, в художніх структурах обох фреймів спостерігається вживання однакових 
ключових слів, виразів, лексико-стилістичних синонімів з цілеспрямованою ознакою. Наприклад, 



 79 

означення: common, pure, frail, fragile, tender, unprotected, insecure; боротьба за виживання: to hold 
out, to withstand, to overcome all difficulties, to struggle on, to wage a decisive battle, full of 
determination, full of vitality; безжалісність навколишнього світу: inhumanity, brutality, exploitation, 
unfavourable conditions, merciless, pitiless farmer, flat sandy ground, weeds, scrubs, etc. 

Отже, змістова цілісність дискурсу забезпечується лексико-семантичною єдністю, 
композиційно-мовленнєвою узгодженістю та комунікативно-прагматичною скерованістю його 
дискурсем. З точки зору Е.А. Селіванової, дискурс – це комунікативна ситуація у сукупності її 
складових [6, с. 42].  

Як свідчить аналіз, окремі ситуативні дискурсеми утворюють певний фрагмент цілого 
тематичного дискурсу і постають як об’єкти його системного моделювання.  

Запропонована методика виділення дискурсем забезпечує можливість зробити візуально 
очевидним лексико-тематичний матеріал тексту, що піддається аналізу, та систематизувати його за 
певною схемою. 
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