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Постановка проблеми. Кінець XX – початок XXI ст.  
характеризується у фразеології як завершальний етап 
структурно-системного періоду з перевагою в ньому ем-
піричних і класифікаційних методів та появою експансі-
онізму як конкретного періоду становлення лінгвістичної 
науки, однією з визначальних рис якого є антропоцен-
тризм. Домінування принципів антропоцентризму спо-
ріднює лінгвістику з іншими галузями знань. Це поясню-
ється тим, що інтерес до людини як до центру Всесвіту і 
до людських потреб, які визначають різні типи людської 
діяльності, означає переорієнтацію, що простежується не 
лише в лінгвістиці, а й у психології, фізиці, літературоз-
навстві, соціології та біології зокрема. 

Актуальність нашої статті зумовлена значними зру-
шеннями в розробці проблеми крилатих висловів (далі – 
КВ) з кінця XX – початку XXI ст. та актуалізацією антро-
поцентричної фразеології на теренах лінгвістичної науки. 
Проблематика феноменологічної сутності КВ квалітатив-
но змінює свій вектор дослідження. 

Огляд останніх досліджень і публікацій. Проблема 
авторських цитат і їх перетворення на ептоніми – кри-
латі вислови зі структурою словосполучення або ре-
чення – привертала увагу зарубіжних (А.В. Королькова,  
С.Г. Шулежкова, Г. Люгер та ін.) і вітчизняних дослід-
ників периферійних явищ у фразеології (Л.П. Дядечко,  
Н.А. Оніщенко, Н.М. Шарманова). Зазначимо той факт, 
що порівняно зі східнослов’янським мовознавством у 
західній лінгвістиці теорія КВ фактично не розглядала-
ся, хоча більшість науковців і визнають КВ фразеологіз-
мами та включають їх до своїх класифікацій (Г. Бургер,  
Х. Пальм, Е. Доналіз та ін.). 

Як уже відзначалося нами вище, в умовах домінуван-
ня антропоцентричного напряму в лінгвістиці й у фра-
зеології зокрема з’ясування ідентичності ептонімів слід 
здійснювати з урахуванням специфіки розвитку людини –  
акцентом на її біологічне, соціально-моральне та культур-
но-національне підґрунтя [3, c. 93]. Відомо, що індивіду-
альність з її унікальним набором знань, умінь, навичок, з 
певним багажем інформації про себе і навколишній світ є 
результатом, з одного боку, розгортання генетичної про-

грами, з іншого – впливу природного й людського оточен-
ня, а конкретніше – взаємодії з ним. У процесі діалогу з 
макрокосмом людина вбирає певну інформацію, необхід-
ну їй для адаптації до умов навколишнього середовища, 
що дозволяє їй вижити. Процес набуття індивідом певних 
знань відбувається різними шляхами, починаючи з про-
стого накопичення певної інформації і закінчуючи уза-
гальнено-абстрактним та гіпотетично-вивідним способом 
закріплення людиною знань. Закарбована свідомістю, та 
чи інша інформація, яку людина черпає, надходить дво-
ма каналами: безпосередньо сенсорно та опосередковано 
вербально. Індивід, виконуючи ті чи інші дії, занурюється 
в текстовий простір, створений соціумом, запам’ятовує 
певні «місця», зазвичай не маючи це на меті. Словесну 
інформацію, яку людина отримує ззовні, вона пов’язує з 
комунікативною ситуацією і порівнює з тим, що зберіга-
ється в пам’яті [3, c. 93].

Фраза з відомого тексту наділяється особливою якіс-
тю авторитетності, входить у прагматикон особистості 
та бере участь у виборі комунікативної тактики як екс-
пресивний засіб вираження. За умови яскраво вираженої 
асоціації за суміжністю чи спорідненістю віднаходиться 
текстовий прецедент і переноситься у «світлу зону» сві-
домості. У такому випадку створюються умови співстав-
лення повідомленого не лише з актуальною ситуацією, 
але й з відомим людині мовним контекстом [3, с. 94].  
В етології дане явище відоме як запам’ятовування або 
імпринтинг, феноменологія якого була проаналізована  
К. Лоренцем у середині 30-х рр. XX ст. Розширення уяв-
лень про імпринтинг виявило, що запам’ятовуванню, фік-
сації в пам’яті людини можуть сприяти як біотичні, так і 
абіотичні фактори навколишнього середовища, у зв’язку з 
чим виникає потяг до конкретного «місця». Таким чином, 
можна визначити роль індивіда в конкретному колективі 
або ж відхилення в розвитку особи при виборі місця, не 
типового для даного роду. 

Незважаючи на те, що фізіологічна природа імприн-
тингу вимагає цілісного вивчення, І.М. Горєлов ствер-
джує, що в ролі об’єкта, імпринту, виступає текст, який 
потрапляє в поле зору першим, фіксується, розцінюючись 
як вихідний, після чого регулює мовну поведінку індивіда 
шляхом кодування-декодування [1, с. 13].

Вербальний імпринтинг притаманний людині, яка 
пройшла процес соціалізації і пережила протягом життя 
чималу кількість метаморфоз, вступаючи в різні об’єд-
нання людей і залежно від цього виступаючи в різних со-
ціальних ролях. Доросла людина, вливаючись у колектив, 
продовжує спілкуватись із носіями різних субкультур; 
мобілізуючи пластичні якості своєї психіки, вона починає 
впливати на смаки інших. Звідси досить точно визначений 
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для різних соціальних груп асортимент прочитаних книг, 
переглянутих телепередач. Це означає, що члени колекти-
ву фіксують одні й ті самі тексти. Державна політика в 
галузі освіти, ЗМІ, культура, друк виступають вагомими 
чинниками накопичення носіями мови певної бази знань, 
яка є достатньою для появи уривків популярних текстів, 
що мають загальнонаціональне значення.

Вербальний імпринтинг актуалізується внаслідок 
певних суб’єктивних, об’єктивних, лінгвістичних та 
екстралінгвістичних факторів. Як зазначає дослідниця  
Л.П. Дядечко, потужність запам’ятовування залежить від 
умов його реалізації та якостей вербального імпринтинг- 
об’єкта. Задля того, щоби бути зафіксованим, вираз пови-
нен бути чітким, образ – ексцитативним, текст, загалом, – 
ітеративним, ознайомленість носіїв мови – максимальною 
[3, с. 99].

«Пусковим механізмом» процесу переходу звороту в 
крилатий вислів виступають актуальність змісту та лінгві-
стично не визначена влучність виразу [5, с. 111]. Однак не 
можна не враховувати специфіку сприйняття та запам’я-
товування, властивих людині як представнику роду.

Особливості тексту та його архітектоніка виступа-
ють вагомими факторами та сприяють вербальному ім-
принтингу. Зарубіжними вченими було встановлено, що 
більшість із них походять із назв пісень, романсів, опер, 
оперет, рефренів, а також із рядків, які накладаються на 
музичну кульмінацію. У процесі ептонімізації досить 
важливим фактором є «сильна позиція» відповідної ци-
тати в базовому тексті, виділення якої відбувається на 
психологічній основі [3, с. 105]. Це означає, що текстові 
елементи, будучи в такій позиції, сприяють кращому про-
цесу запам’ятовування. До текстів-об’єктів вербального 
імпринтингу вчені відносять:

– назви літературних п’єс, наприклад: American Dream 
(з епілогу: американська мрія про державу, де життя кож-
ної людини стане кращим, багатшим, де в кожного буде 
можливість отримати те, на що він заслуговує; «Аме-
риканська мрія» – заголовок п’єси Е.Олбі, 1961 р.); The 
Authoritarian Personality (заголовок книги Т. Адорно, 
1949 р.); Dances with Wolves, 1988 р. – заголовок роману 
та фільму) [2, c. 45].

– назви пісень, наприклад: God Bless America, 1938 р., 
(назва пісні неофіційного гімну США); We shall overcome 
(назва і рефрен пісні, що виникла на основі духовного гім-
ну середини XIX ст., а в 1946 р. пісня звучала як протест 
робітників-негрів у Чарльстоні) [2, c.43];

– назви телефільмів, наприклад: Sweet Smell of Success; 
Never on Sunday; The Empire Strikes Back [8, p.33];

– назви газет, наприклад: Eggheads, Winter of discontent, 
Splendid isolation [8, p.573].

Слід зазначити, що власні імена (оніми) містять семан-
тичну наповненість і виступають для читача головними 
орієнтирами у віртуальному світі, наприклад: Cordelia’s 
gift, Great Caesar, Et tu Brute, Hector, Jekyll and Hyde [6]. 
Виразником авторської концепції виступає герой твору. 
Саме в образі літературного героя світоглядна пробле-
матика зводиться до індивідуальної та психологічно на-
пруженої ситуації, яка потребує свого вирішення. Таким 
чином, сукупність концептуальних, психологічних та сю-
жетних рис героя виводить його в центр сприйняття. Ім’я 
героя набуває форм ономастичного утворення і згодом, за-

уважимо, воно потрапляє у досить вигідні умови можли-
вої ептонімізації, що підтверджується мовною практикою.

Дослідницею Н.О. Оніщенко відмічено, що довготри-
валому запам’ятовуванню сприяють стилістичні прийо-
ми паралельних конструкцій, які іконічно відображають 
ознаки ептоніма та сприяють вербальному імпринтингу 
семіотичним та формальним чином [4]. Ітеративні тексти 
активно породжують ептоніми, однак у самих текстах ми 
зустрічаємо різного типу повтори, які сприяють процесу 
переходу фрагменту на КВ. До них ми відносимо, напри-
клад, такі:

So long as man can breathe or eyes can see so long lives 
this and this gives lives to thee (W.Shakespeare, sonnet 18); 
Lord, we know what we are, but know not what we may be 
(W.Shakespeare, Hamlet act 4, sc.5); But be not afraid of 
greatness: some men are born great, some achieve greatness, 
and some have greatness thrust upon them( W.Shakespeare, 
Twelfth Night, act 2, sc.5); Sign no more, ladies, sign no more 
men were deceivers ever (W.Shakespeare, Much Ado About 
Nothing, act. 2, sc.3); When sorrows come they come not sin-
gle spies, but in battalions (W.Shakespeare, Hamlet, act 4, 
sc.5); If it were done when ‘tis done, then ‘twere well it very 
quickly (W.Shakespeare, Macbeth, act 1, sc.7).

Апперцептивна сутність вербального імпринтингу по-
лягає у її властивості виступати суб’єктивною стороною 
сприймання і водночас бути джерелом неповної відпо-
відності образів сприймання їхнім об’єктам. Сприйман-
ня залежить не тільки від подразнення, але й від самого 
суб’єкта, який сприймає, в тому сенсі, що в сприйманні 
завжди тією або іншою мірою відбиваються особливості 
особистості, яка сприймає. Згідно з філософським тлу-
маченням цієї властивості І.Кантом, формами трансцен-
дентальної апперцепції виступають простір і час: ми не 
в змозі сприйняти речі такими, які вони є насправді, бо 
тільки у просторі і часі ми здатні їх уявляти. Сучасне емпі-
ричне тлумачення апперцепції зводить цю властивість до 
впливу на процес сприймання минулого досвіду людини, 
а також її актуальних потреб та настановлень. Залежність 
сприймання від змісту психічного життя людини, від осо-
бливостей його особи носить назву апперцепції. Психо-
логічне сприйняття здійснюється психофізіологічним 
механізмом, тоді як художнє сприйняття опосередковане 
словом, яке «урозумнює» читацькі чуття та емоції, про-
пускаючи їх крізь свідомість. І нарешті – апперцепція: у 
психологічних процесах її дією вважають вплив індивіду-
альних якостей, здібностей, настанов, досвіду суб’єкта на 
перебіг і результат процесу сприйняття. Художнє сприй-
няття часто називають аперцепцією, підкреслюючи її то-
тальний характер для естетичної реакції. У перевіреному 
часом словнику Брокгауза та Ефрона розрізняється зна-
чення перцепції та апперцепції як акту почуттєвого та ху-
дожнього сприйняття відповідно: «естетичне споглядання 
не як акт чуттєвого сприйняття (перцепції), а як акт ап-
перцепції»[7, с. 141–142]. Отже, апперцепцією називаєть-
ся одне з основних психічних властивостей людини, яке 
виражається в умовному сприйнятті навколишніх явищ 
і предметів залежно від досвіду, поглядів, інтересів осо-
бистості до тих чи інших явищ. Апперцептивний харак-
тер вербального імпринтингу пояснює певні порушення, 
особливо коли мова йде про те, що вираз може виявитися 
невпізнаним (при комплексній трансформації) або адре-
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сату невідоме джерело: But to my mind though I am native 
here, and to the mannerborn, it is a custom more honoured in 
the breach than the observance (W.Shakespeare, Hamlet, act 
1, sc.4); O! Beware my lord, of jealousy; It’s the green-eyed 
monster with doth mock. The meat it feeds on (W.Shakespeare, 
Othello, act 3, sc.3).

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Характер протікання процесів фіксування людиною у 
пам’яті певної інформації залежить від генетично зумов-
лених особливостей індивіда. Тому вирішення проблеми 
збереження КС своєї ідентичності, на нашу думку, слід 
розглядати з голістичних (цілісних) позицій. До перспек-
тивних напрямів належить вивчення апперцептивної суті 
вербального імпринтингу як умови псевдоептонімії чи 
зміни його авторства.

Література:
1. Горелов И.Н. Импринтинг и речь как базовый комплекс социа-

лизации. Политический димкурс в России. / И.Н. Горелов. – М., 
1997. – С. 13–18.

2. Душенко К.В. Словарь современных цитат / К.В. Душенко. – 
М.: Изд-во ЭКСМО– Пресс, 2002. – 736 с.

3. Дядечко Л.П. «Крылатый слова звук», или Русская эптология 
: Учебное пособие. – 2-е изд. / Л.П. Дядечко. – К.: ООО «Изд. 
Дом Аванпостприм», 2007. – 336 с.

4. Оніщенко Н.О. Стилістичні прийоми синтаксису як чинник епто-
німізації у світлі мовного іконізму. / Н.А. Оніщенко // Вісник Хар-
ківського національного університету / гол. ред. Шевченко І. С. –  
Харків : Константа, 2011. – № 953. – С. 118−124. – (Серія : Романо- 
германська філологія. Методика викладання іноземних мов).

5. Шварцкопф Б. С. Основные параметры описания крылатых 
выражений современного русского литературного языка /  
Б. С. Шварцкопф // Фразеография в Машинном фонде русского 
языка / отв. ред. В. Н. Телия. – М. : Наука, 1990. – С. 110–118. 

6. Шитова Л.Ф. Proper Name Idioms and Their Origins / Л.Ф. Шито-
ва // Словарь именных идиом. – СПб.: Антология, 2013. – 192 с. 

7. Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона: 
в 86-ти т.; [репр. воспр. изд.]. – Спб.: Полрадис, АООТ «Иван 
Федоров», 1993–1998. – Т. 2. – 664 с.

8. Susan Ratliffe. Oxford Dictionary of Quotations. / S. Ratcliffe. –  
7th ed. – Oxford: Oxford University Press, 2009. – 1155 p.

Казимир И. С. Апперцептивный характер вер-
бального импринтинга

Аннотация. Целью статьи является определение по-
нятия апперцептивного характера вербального имприн-
тинга и принципа его функционирования как весомого 
фактора эптонимичных процессов с учётом источников 
разного происхождения. Выяснено, что такие стилисти-
ческие приемы, как параллельные конструкции способ-
ствуют процессам эптонимизации.

Ключевые слова: вербальный импринтинг, аппер-
цепция, эптоним, эптонимизация, параллельная кон-
струкция.

Kasymir I. Apperceptive character of verbal im-
printing

Summary. The paper aimes at determining the apper-
ceptive character of verbal imprinting and the principle of 
its functioning being an important factor of eptonymization 
and contributory processes with consideration of versatile 
sources by its origin. It was estimated that such a stylistic 
device as parallel construction concurs for verbal imprint-
ing.

Key words: verbal imprinting, eptonym, eptonymiza-
tion, parallel construction.


