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ВСТУП 

 

Сьогодні в умовах всесвітньої глобалізації людина постійно відчуває на 

собі вплив сучасних засобів масової інформації (ЗМІ). Тому не випадково, 

що в суспільстві засобам масової інформації відведена така важлива роль. 

Мова засобів масової інформації, особливо газетного друку, - тема, яка 

викликає суперечки і цікавить багатьох у наш час. Досягнення 

комунікативної мети вимагає від тексту простоти та зрозумілості, що є 

досить важливим фактором, враховуючи різнорідність аудиторії, до якої 

апелюють публіцистичні тексти.  

Актуальність вивчення даної проблеми полягає у відповідності 

проблеми дослідження сучасних тенденціям прагматично зорієнтованої 

лінгвістики, а також необхідністю системного аналізу прецедентних текстів 

як ефективного засобу творення заголовків статей.  

Мета роботи – виявити та схарактеризувати роль та прагматику 

використання прецедентних текстів в заголовках сучасних статей 

англійською мовою.  

Завдання:  

 визначити поняття «прецедентний текст», зважаючи на підходи 

до його вивчення в сучасній лінгвістиці; 

 виявити характеристики та джерела прецедентних текстів; 

 схарактеризувати поняття заголовків в публіцистичних статтях; 

 виявити особливості функціонування прецедентних текстів у 

заголовках газет; 

 схарактеризувати роль прецедентних текстів в заголовках статей 

на прикладі англомовних періодичних видань. 

Взагалі, серед науковців побутує думка, що ХХ ст. – це століття 

«середнього читача» і журналіст повинен керуватися його стилістичним 

смаком і звичками. Орієнтація публіцистичних текстів на мовний узус 

призвела до проникнення в них елементів, що знаходяться поза межами 
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літературної норми. Розмовні елементи характеризуються особливим 

характером експресії, що є особливо важливим при врахуванні того факту, 

що основна функція публіцистичних текстів полягає не в інформуванні, а у 

переконанні читача. При передачі емоційно-оцінних моментів не вистачає 

виразних засобів літературно-книжного мовлення і виникає «необхідність 

запозичення лексико-фразеологічних одиниць із багатого емоційно-

експресивними елементами живого мовлення» [1, с. 44]. Особливу увагу 

заслуговує заголовок газетної статті, тому що саме він є її головною 

частиною. У сучасних ЗМІ спостерігається тенденція до посилення 

інформативності, комунікативності та загальнодоступності. Для здійснення 

цієї теми необхідно, щоб тексти ЗМІ були доступні масової аудиторії, тобто 

максимально наближені до її мови.  

У ЗМІ одним із властивостей передачі матеріалу є публічність, яка 

виражається в тому, що передане вміст у процесі масової комунікації стало 

доступне всім членам суспільства. Тісний зв'язок сучасних ЗМІ з розмовною 

мовою обумовлена їхньою орієнтацією на усередненого реципієнта, що 

знаходить своє широке поширення в незалежній пресі. Газета - наймасовіша 

читається продукція. У публіцистичному стилі реалізується мовна функція 

впливу (агітації і пропаганди), з яким сполучається чисто інформативна 

функція (повідомлення новин). У публіцистичних творах досліджуються 

питання дуже широкої тематики, актуальні питання сучасності, що 

представляють інтерес для сучасного суспільства: політичні, економічні, 

моральні, філософські, питання культури, виховання, повсякденного побуту. 

Тому саме журналістам важливо не забувати про зворотний зв'язок, 

відповідно до якої читачі сприймають ЗМІ як зразок мовного етикету, еталон, 

якому потрібно слідувати.  

Цьому має сприяти наявність у газетному тексті мовних конструкцій 

культурної інформації, які спонукали б до роздумів, активізації знань 

реципієнта, адже сучасна газетна комунікація ставить своєю метою не тільки 

інформувати читача, але і формувати в нього певні уявлення, впливати на 



5 
 

адресата, впливати на його емоційний стан. Для цього в мові існує багатий, 

різноманітний арсенал лексико-фразеологічних одиниць, у зміст яких 

входить експресивність, емотивність і оцінність. У сучасній газетній 

комунікації виділяються і такі моделі, як прецедентні тексти, які несуть в 

собі культурні, історичні, етнічні та наукові знання про світ.  

Саме тому представляється цікавим розглянути прецедентні тексти у 

англійськомовних газетах які відображають хід розвитку сучасного 

суспільства. Однією з основних особливостей американського 

публіцистичного тексту є його оцінність, емоційність і сенсаційність. Засоби 

масової інформації мобілізують усі можливості, усі ресурси мови для впливу 

на розум і почуття читачів. На відміну від інших функціональних стилів, у 

публіцистичному – «переконання виступає як головна функція мови, при 

цьому воно має, як правило, підкреслено агітаційний характер» [10, с. 144]. 

Це виявляється насамперед у виборі мовних засобів. Вплив через мову 

здійснюється не простим шляхом оцінних висловлювань типу: «це – добре», 

«це – погано», а різноманітними мовними засобами, яким притаманний 

соціально зумовлений оцінний компонент [2, с. 100]. 

Сучасна західна комунікація характеризується тенденцією до 

неконфліктного діалогу, підтримання якого вимагає від співрозмовників 

вміння породжувати імпліцитні значення [6, c. 154]. Одним із способів 

створення таких значень є вживання прецедентних феноменів, які 

опосередковано використовують погляди, думки та світобачення інших 

культурних парадигм 
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1. ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН МОВИ, СВІДОМОСТІ ТА 

КУЛЬТУРИ 

 

Кожна людина належить до певної національної культури, включає 

національні традиції, мову, історію, літературу. Економічні, культурні та 

наукові контакти країн і їх народів роблять актуальними теми, пов'язані з 

дослідженням міжкультурних комунікацій, співвідношення мов і культур, 

вивченням мовної особистості. Усі дослідники, які вивчають 

взаємозумовленість мови і культури виходять з положення, що 

взаємовідношення мови і культури представляється як фактор взаємного 

розвитку та існування. У сучасних умовах паралельно з динамічними 

змінами способу життя людей змінюється і мовної смак. І публіцистика, і 

жива мова насичені новими словами, назвами, новим контекстом - прислів'я, 

приказки, фразеологізми, крилаті слова і прецедентні феномени. 

Термін «прецедентний феномен» був запропонований Ю. Карауловим, 

під яким автор розуміє феномени: 1) значущі для тієї чи іншої особистості в 

пізнавальному та емоційному плані; 2) ті, які мають надособистісний 

характер, тобто добре відомі широкому оточенню цієї особистості, 

включаючи попередників, сучасників; 3) такі, звернення до яких 

поновлюється неоднарозово в дискурсі цієї мовної особистості.[4] 

Функціонування прецедентних текстів та прецедентних феноменів 

досліджувалось у художньому, науковому, політичному дискурсах, 

розглядались проблеми перекладу прецедентних текстів, проте особливості 

їх вживання у медіа дискурсі залишались здебільшого поза увагою лінгвістів. 

У сучасному мовознавстві прецедентний феномен трактується як «наявність 

у тексті елементів інших текстів» [3]. Таке розуміння прецедентності 

забезпечує його бачення як частини загального політичного дискурсу, з 

одного боку, та як елементів національної культури, з іншої. Джерелами 

прецедентності можуть бути міфологія та фольклор, література, економіка, 

кіномистецтво та ін.  
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Ю. Прохоров, розмірковуючи про прецедентність, уточнює поняття 

цього феномену. По-перше, прецедентні тексти, на його думку, належать 

мовній культурі певного етносу, використання яких пов’язано з реалізацією в 

достатньо стереотипізованій формі стандартних для цієї культури ситуаціях 

мовленнєвого спілкування. Саме в цьому випадку, належачи до певної 

етнокультурної мовної особистості, прецедентний текст може бути 

використаний у спілкуванні, оскільки мається на увазі аналогічна його 

наявність в іншої особистості. По-друге, покликання на прецедентні тексти 

має як прагматичну спрямованість, виявляючи якості мовної особистості, її 

цілі, мотиви та настанови, ситуативні інтенціональності, так і 

лінгвокогнітивну, реалізація якої включає особистість у мовленнєве 

спілкування саме цією культурою, цією мовою.[8] 

І. Міхальова визначає прецедентні тексти як «готові» інтелектуально-

емоційні блоки, культурно-аксіологічні знаки [7, с. 6], що в мовленні 

виявляють себе як прецедентні (ремінісцентні) імена, тексти. Такі блоки 

засвідчують інтелектуальну повноту розвитку особистості. 

Отже, прецедентний феномен – феномен, значущий для тієї чи іншої 

особистості в пізнавальному і емоційному відносинах, що мають 

понадособистісний характер, тобто добре відомі і оточенню даної 

особистості, включаючи і попередників, і сучасників, і, нарешті, такі, 

звернення до яких відновлюється неодноразово в дискурсі даної мовної 

особистості. 

Як би не вводилися прецедентні тексти у текст заголовка: чи то 

посередництвом включення у нього імені персонажу, заголовка або цитати із 

вихідного тексту, чи перифрази, в будь-якому випадку ми стаємо свідками 

відправки до іншого, вже наявного тексту. Включення прецедентних 

феноменів у дискурс ЗМІ є тим прийомом, який дозволяє вирішити ключові 

проблеми сприйняття тексту: перед усім, це залучення мимовільної уваги, 

збудження цікавості, формування установки сприйняття і запам'ятовування. 
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Відзначимо, що прецедентні тексти у заголовках, як правило, 

використовуються не буквально, а у функції вторинного означення. 

Масштабність прецедентних феноменів у дискурсі ЗМІ досить широка. 

Їх діапазон охоплює як прозові цитати, так і назви кінофільмів, художніх 

творів, прислів'я, приказки, стійкі вирази, імена персонажів, міфів, анекдотів, 

відомих людей в історії тощо. 

Завдяки загальному визнанню, прецедентні тексти, цитати тощо не 

лише ні у кого не викликають сумнівів, але і легко впізнаються, тим самим 

служать сильним засобом привернення уваги потенційних читачів. 

Головними ознаками прецедентних текстів є (http://ua-referat.com) 

1) добре відомий всім представникам національно-лінгво-

культурного співтовариства;  

2) актуальні в когнітивному (пізнавальному і емоційному) плані (за 

прецедентним текстом завжди стоїть певне уявлення про нього, загальне і 

обов'язкове для всіх носіїв тієї чи іншої національно-культурного 

менталітету);  

3) звернення до прецедентного тексту постійно поновлюється в 

мовленні представників того чи іншого національно-лінгво-культурного 

співтовариства.  

4) Прецедентні статті не обов'язково повинні мати словесне 

вираження. Фрагменти кінофільмів у репортажах – теж прецедентність.  

Варто зазначити, що використання прецедентних текстів повинно 

відповідати таким умовам: 

1. Усвідомленість адресантом факту відсилання до певного тексту. 

2. Знайомство адресата з вихідним текстом і його здатність розпізнати 

відсилання до цього тексту. 

3. Наявність у адресанта прагматичної передумови  знання адресатом 

даного тексту. Деякі дослідники вважають, що можна говорити і про тексти, 

які є прецедентними для вузького кола людей. Так, досить обмежене коло 

людей використовує у своїй промові біблеїзми; можна говорити і про 
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«сімейні» прецедентні феномени. При цьому комунікативна перспектива 

назв, заснованих на текстах, які є прецедентними лише для невеликого кола 

читачів, безсумнівно, буде більш вузькою. Більш того, якщо текст не є 

прецедентним, тобто добре відомим, то виникає «мінус-ефект комунікації». 

Вживання в заголовці стереотипного, зрозумілого для співрозмовника 

вислову є сигналом приналежності до даного соціуму, зв'язку з його 

культурою та традиціями. Газетний заголовок виконує функції умовного 

рефлексу, натяку, від якого явище соціально-психологічного характеру або 

подія суспільно-політичного, історичного значення оживає, активізується у 

свідомості читача. Прецедентні феномени виконують не стільки 

інформативну, скільки рекламно-експресивну і емоційно-оцінну функцію. 

 

2 ОСОБЛИВОСТІ ЗАГОЛОВКІВ У ПУБЛІЦИСТИЧНИХ 

СТАТТЯХ 

 

Преса – це той континуум, що миттєво реагує на зміни будь-якого 

характеру. Одним із напрямів мовностилістичних змін сучасної преси є 

репрезентація відношень адресанта й адресата на рівні тексту, що спонукає 

до прецедентності, яка набула статусу домінантної ознаки преси початку ХХІ 

ст. Журналіст не подає готові істини, а шукає їх разом із читачем, 

переконуючи його в достовірності результатів свого дослідження, стимулює 

мислення реципієнта. Автор-журналіст уникає категоричних оцінок, 

завуальовуючи їх яскравими образними засобами, зокрема шляхом 

уключення у свій текст елементів інших відомих текстів чи інших феноменів, 

що вже володіють певною оцінностю в підсвідомості людини. 

Сутність прецедентного феномену полягає в забезпеченні культурної 

континуальності як в синхронії (між окремими субкультурами), так і в 

діахронії (між різними етапами розвитку національної культури) . Під 

терміном «прецедентність» розуміємо посилання до прецеденту, яким може 

бути інший твір, його персонаж, мотив, ситуація як елемент сюжету, сюжет в 
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цілому, фраза персонажа чи автора тощо [6, c. 54-55]. Його активізацію 

виражають прецедентними іменами, висловленнями, ситуаціями, які 

асоціюються з прецедентним текстом. Вибір того чи іншого джерела чи 

прецедентного феномену залежить від прагматичного наміру автора, теми та 

ідеї статті, впливу, який автор намагається справити на читача. Завдяки 

використанню прецедентних феноменів автор, застосовуючи мінімальні 

мовні засоби, одразу створює для реципієнта мисленнєвий образ, через 

призму якого сприйматиметься зміст статті. Тому таке використання 

прецедентного феномену часто спостерігається одразу у назві статті.  

Зробити заголовок легким для сприйняття, інформативним і одночасно 

інтригуючим – одна з найважчих завдань журналіста. Нерідко в цьому 

випадку за допомогою автори статей звертаються до прецедентним текстів. 

Вибір того чи іншого джерела чи прецедентного феномену залежить від 

прагматичного наміру автора, теми та ідеї статті, впливу, який автор 

намагається справити на читача. Завдяки використанню прецедентних 

феноменів автор, застосовуючи мінімальні мовні засоби, одразу створює для 

реципієнта мисленнєвий образ, через призму якого сприйматиметься зміст 

статті. Тому таке використання прецедентного феномену часто 

спостерігається одразу у назві статті. Ю. Караулов виділяє три способи 

існування прецедентних текстів у лінгвокультурному суспільстві: 

натуральний, вторинний та семіотичний [5, c. 288]. Натуральний спосіб 

полягає в тому, що текст у первинному вигляді доходить до читачів, слухача 

та глядача як прямий об’єкт сприйняття, розуміння, переживання, рефлексії. 

Вторинний – у тому, що текст трансформується в інший вид мистецтва (іншу 

стилістику, жанр). Семіотичний спосіб полягає в тому, що звернення до 

прецедентного тексту здійснюється натяком, покликанням, ознакою, і тим 

самим у процес комунікації включається або весь текст, або окремі його 

фрагменти, що виступають як цілісна одиниця позначення. В останні роки 

функція впливу на читача виходить на перший план. Для реалізації цієї 

функції журналіст використовує різні прийоми, що допомагають зробити 
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газетну статтю яскравіше і поставити необхідні акценти. У незмінній формі 

при збереженні значення, сформованого традицією вживання або смислами 

джерела, прецедентний текст орієнтується на формування стандарту. 

Піддаючись обігравання, різним трансформаціям, вони вносять стихію 

експресивності. 

Для газетних заголовків характерні два способи застосування 

прецедентних текстів: 

1) дослівне відтворення, при цьому саме включення чужорідної 

одиниці виступає як засіб експресії. 

2) трансформація форми стійкого вирази або слова, що служить 

народженню нових смислів 

Прецедентний текст – це відомий твір, актуалізований в інших текстах, 

повернення до якого кероване лінгвокогнітивними механізмами 

інтертектуальності. 

Значення прецедентного тексту, як правило, складається з: 

1) загального значення фрази; 

2) контекстного сенсу, успадкованого з тексту-джерела; 

3) придбаних смислів, що розвиваються в процесі функціонування 

даного вираження в мові. 

Завдяки використанню прецедентних текстів у назвах статей автори 

створюють у свідомості читача певний мисленнєвий образ ще до 

ознайомлення з самим змістом статті. Якщо читач розпізнає прецедентний 

феномен у назві статті, у нього природно з’являються певні очікування щодо 

її змісту, або ж автор спонукає читача поглянути на зміст з певного ракурсу. 

Проте важливим є також використання авторами прецедентних текстів у 

змісті статей, що теж створює певні образи та сприяє розумінню текстів як на 

семіотичному, так і на естетичному рівнях. 

На думку Ю. Караулова, неправомірно пов'язувати прецедентного 

тексту тільки з художньою літературою. Визначаючи широке коло джерел 

прецедентного тексту. Ю. Караулов відзначає, що "прецедентні тексти 
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можуть також формуватися під впливом масової культури: кінофільмів, 

театральних постановок, популярних пісень, назв творів, інших видів 

мистецтва (живопис, музика), реклами" [4]. 

 

3. КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПРЕЦЕДЕНТНИХ ТЕКСТІВ 

Залежно від виду, місця, яке прецедентний текст займає в тексті, типу і 

способу введення в текст змінюється і його функція. Уривок чужого 

мовлення набуває нових значень, сприяє застосуванню різних прийомів на 

газетній шпальті. Компактні та образні ПТ допомагають на стислій площі 

газетної шпальти створити ціле семантичний простір, викликавши у читача 

ряд асоціацій. 

Основними джерелами прецедентних феноменів у медіа дискурсі є 

твори класичної літератури, Біблія, висловлювання видатних політиків чи 

громадських діячів, кінофільми, популярні пісні тощо. 

Виокремлюють такі джерела прецедентних текстів: 

- Політичні плакати, гасла. Наприклад, An impeachment in the hand 

is worth 2 Republicans in the Bush ( A bird in the hand is worth two in the bush- 

краще синиця в руках, ніж журавель у небі). Таким чином, створюється 

гумористичний ефект. 

- Сталі вирази та афоризми  є найбільш загальною і широкою 

групою,позначення декількох типів фразових лексем, фразеологічних 

одиниць, багатослівних лексичних одиниць, що є цілісними поєднаннями 

двох або більше слів. Афоризми мають генералізоване значення, тобто для 

того, щоб зрозуміти смисл такої одиниці, не потрібно звертатися до 

контексту її існування або утворення, напр.: Everyone has one's own path. 

Розамунд Мун до складу сталих виразів зараховує приказки, прислів’я, 

словесні формули і кліше та ін. [11].  Унаслідок масового вжитку деякі 

афористичні одиниці можуть втрачати свій зв’язок із автором афоризму і 

ставати «народними». На відміну від прецедентних виразів, афоризми завжди 

характеризуються логічною та граматичною завершеністю, вони передають 
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закінчену думку, тому мають форму не словосполучення, а речення. 

Афоризми споріднені з пареміологічним фондом мови (прислів’ями та 

приказками), а їхньою диференційною ознакою є наявність авторства. Однак 

варто зазначити, що афоризм може функціонувати і як прецедентний 

мікротекст, оскільки фактично він становить цитату, що набула 

прецедентного характеру. Наприклад, Slow Out of the Gate [12] (про нову 

систему оподаткування в Україні = out of the gate- from the beginning. 

- Класичні та близькі до класичних творів літератури (включаючи 

Біблію, казки та дитячі вірші) Практично в кожній національній літературі є 

автори, з творів яких, імена персонажів, вираження і ситуації стають 

прецедентними. В англійській літературі - це, безумовно, У. Шекспір. 

Наприклад, назва статті “It’s a Brand-You World” апелює до відомого роману 

“Brave New World”. Або Gas or No Gas? [12] (про складні переговори між 

Україною та Росією з питань газу) апелює до монолога «To be or not to be» із 

п’єси «Гамлет» за Шекспіром. 

- Рекламні тексти, анекдоти, прислів'я, загадки, лічилки, пісні 

відображають прецедентні феномени- вживаються на позначення фраз або 

слів, які легко запам’ятовуються, широко вживаються та співвідносяться з 

певною індивідуальною, організаційною або культурною сутністю. 

Наприклад, заголовок  Back to Black? [12]  (про парламентські вибори, та чи 

принесуть вони нові обличчя до парламенту?) апелює до пісна популярної 

рок-групи AC/DC ‘Back to black’. Або A Plea for Change [12] апелює до пісні 

“The wind of change” групи Scorpions 

- Кінематографія та мультиплікація. Ці прецеденти популярні. 

Дана група прецедентних феноменів постійно поповнюється. Цьому, 

безсумнівно, сприяють актуальність поставленої проблеми, високий 

професіоналізм режисера і талановита гра акторів, а також видовищність 

картини. Наприклад, Donbas: The Revenge of the Proletariat (10 June, 2014) 

(про війну на сході України, та про те, що Донбас прихистив анти-
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майданівців, які критикують українську владу )  апелює до назви одного із 

серії фільмів «Зіркові війни» – Star Wars:Revenge of the Sith 

- Казки – один з найпоширеніших, практично універсальних 

фольклорних жанрів. Казка є своєрідною історією і скарбницею народної 

мудрості. Як прояв народної культури, казка містить у собі специфічні для 

кожного етносу сюжети, образи і ситуації, що знаходить вираз в іменах 

дійових осіб, назвах тварин і рослин, місце дії, в самобутніх традиційних 

мовних формулах. Казкові сюжети, образи і ситуації, що мають різний 

національно-специфічне оформлення, повторюються від покоління до 

покоління, інтерпретуються народами, що робить їх універсальними 

прецедентами, тобто відомими будь-якого сучасного індивіду. Саме 

універсальність фольклорної казки як жанру становить те спільне, на тлі 

якого особливо наочно постають національно обумовлені відмінності у 

світосприйнятті. Національний характер казок кожного етносу визначається 

його побутом, обрядами, умовами праці, фольклорними традиціями, 

особливим поетичним поглядом на світ і т.д. 

- Інтернет. У наш час Інтернет є одним з найпродуктивніших 

джерел поповнення ПФ. Наприклад, Most Wanted: A Crib Sheet for the 

President (7 December, 2015)( про список відомих українців, хто заробили 

свій капітал, шляхом укладання нечесних угод) = апелює до відомої гри Need 

for speed: Most Wanted. 

Також існує інша диференціація прецедентних феноменів: за сферою 

побутування прецедентні феномени можна розділити на: 

1. Соціумно-прецедентні – феномени, відомі будь-якому середньому 

представнику того чи іншого соціуму. У журналістських текстах не 

використовуються. 

2. Національно-прецедентні - феномени, відомі будь-якому середньому 

представнику того чи іншого національно-лінгво-культурного 

співтовариства. 
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3. Універсально-прецедентні - феномени, які відомі середньому 

сучасній людині і, отже, входять в «універсальний» когнітивний простір. 

Прецедентні феномени останніх двох груп активно використовуються в 

публіцистиці 

Особливої уваги заслуговують фразеологізми, що часто слугують 

прецедентними текстами в заголовках. Використання фразеологізмів у мові 

преси явище поширене, адже фразеологічна одиниця відіграє важливу роль у 

побудові газетного тексту. 

Використання фразеологізмів у мові преси явище поширене, адже 

фразеологічна одиниця відіграє важливу роль у побудові газетного тексту. 

Використання фразеологізму в ролі заголовка цілком природне і 

виправдане, зумовлене такими особливостями стійких словосполучень, як 

афористичність, влучність, образність тощо. Крім того, фразеологізми явище 

досить поширене як у художній літературі, так і в повсякденному мовленні, а 

відтак, відомі широкому загалові читачів, що дозволяє авторові газетного 

заголовка варіювати різні види трансформації фразеологічних одиниць. З 

бажанням зробити заголовок більш яскравим, привабливим пов'язано 

вживання в них фразеологічних зворотів у трансформованому вигляді. Зміни 

фразеологізмів дозволяють журналістам уникати штампів, так як в цих 

випадках фразеологізм отримує, крім властивостей, закладених в ньому 

самому (а іноді і всупереч їм), нові експресивні властивості. Способи 

трансформації фразеологізмів у заголовках сучасних газет надзвичайно 

різноманітні. Творча трансформація стійких словосполучень завжди 

зумовлена певними стилістичними завданнями. Залежно від ставлення 

авторів до мови та до описуваної проблеми відбувається відбір певних 

стилістичних засобів, серед яких є й оказіонально перетворені стійкі сполуки, 

основне призначення яких – підсилити виразність контексту, його 

гумористичне або сатиричне звучання. 

Фразеологізм – стислий зворот, стійке поєднання слів, що виступає в 

мові як єдиний, неподільний за значенням вислів.  
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У заголовках фразеологізми часто вживаються у своєму первісному 

вигляді, без будь-яких семантичних чи структурних зрушень, зі збереженням 

первинної цілісності форми і змісту, наприклад ) Let Bygones be Bygones (1 

April, 2015) ( про Український, Російський та Європейський ринки) кліше – 

пробачити когось за помилки минулого.  

Однак, трапляються і зміни у фразеологічних сполуках. Найбільш 

поширеними змінами є: 

1) семантична трансформація(вносяться нові відтінки смислу, або 

виникає гра слів у результаті поєднання прямих і переносних значень. 

Семантична трансформація також включає використання буквального 

значення фразеологізму. 

Нерідко для вираження іронії з приводу того, що відбувається або 

досягнення комічного ефекту автор використовує фразеологізм (створює 

фразеологічний каламбур), підбираючи контекст таким чином, що 

компоненти фразеологізму сприймаються в буквальному значенні. 

2) аналітична трансформація( вносить зміни в словесний склад. З 

метою актуалізації фразеологізму автор може скорочувати або розширювати 

його склад. 

3) синтаксична трансформація. При синтаксичній трансформації 

стверджувальна конструкція може бути замінена негативною і навпаки – 

негативне речення може стати стверджувальним. Оповідальне речення може 

бути замінено питальним з лексичними зрушеннями або без них. 

4) лексична трансформація передбачає маніпуляцію з одним або 

декількома елементами: відбувається заміна компонента фразеологізму. У 

сучасних друкованих виданнях лексична трансформація фразеологізмів 

отримала широке поширення. 

5) контамінація фразеологізмів – з'єднання в новому вираженні 

частин різних, але близьких за змістом фразеологізмів. 
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4. МОВНА ГРА В ЗАГОЛОВКАХ ЯК ПРЕЦЕДЕНТНИЙ ТЕКСТ 

 

У зв'язку з вживанням заголовків-цитат виникає проблема їх 

адекватного сприйняття. Якщо адресату доступно тільки буквальне 

сприйняття тексту, що містить прецедентне висловлювання, то можна 

говорити про неадекватну інтерпретацію тексту, оскільки суть прецедентного 

висловлювання укладена в асоціаціях, які воно повинно викликати, і аж ніяк 

не є простою сумою значень спожитих в заголовку слів. Але іноді журналісти 

навмисно сплутують прямі та не прямі значення, щоб викликати мовну гру. 

Оскільки підґрунтям мовної гри є явище усвідомленого відхилення від 

норми, неканонічне, нестандартне використання мовних знаків, значного 

дієвого потенціалу набувають мовні одиниці трансформованої структури. 

Такі одиниці роблять мовну гру більш витонченою, “інтелектуальнішою”, 

оскільки вимагають від реципієнта не лише співвіднесення їх із значущими 

культурними або історичними явищами чи подіями, а й “упізнавання” таких 

одиниць навіть у зміненому вигляді. 

Для газетних заголовків характерні два способи застосування 

прецедентних текстів: 

1) Трансформація форми сталого виразу або слова, слугує для 

народження нового сенсу заголовка. Наприклад, A Game of Snap with Joker 

[12] (про передчасні вибори, на які чекали всі члени Верховної ради( гравці), 

окрім прем’єр міністра Арсенія Яценюка ( Джокер)- апелює до карткової гри, 

де усі гравці таємно обмінюються картами. 

2) Трансформовані цитати: так стандартні мовні формули стають 

більш експресивними. Прийоми зміни початкового тексту дуже різноманітні. 

Можна виділити наступні способи трансформації заголовків-цитат: 

- заміна компонентів. Наприклад, Bloody Games [12] = Hunger Games 

(серія романів Сьюзен Коллінз про ігри на виживання) 
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- усічення компонентів. Наприклад, Out of the Frying Pan (Into a Fire) 

[12] ( про крах Української економіки в 2014 та 2015 роках, з натяком на те, 

що в 2016 не стане краще)- з вогню( та в полум’я) 

- додавання компонентів належить, безсумнівно,до більш рідкісних 

способів перетворення прецедентних текстів; 

- заміна компонентів (лексична субституція) - один з найпоширеніших 

способів модифікації прецедентних текстів. Щоб викликати у адресата 

довіруп, іноді досить лише опори на структуру прислів'я, крилатого вислову, 

так як формальна схожість викликає необхідні асоціації, підказує 

сприймання вихідного варіанту прецедентного тексту. В цьому випадку 

прецедентний текст підвищує виразність заголовка, наповнює його новими 

смисловими відтінками. Початкові і похідні вирази можуть перебувати в 

різних відносинах один з одним - синонімічних, паронімічних, але частіше 

антонімічних. Наприклад, Tycoon Wars: Elusive Hope [12] апелює до фільму 

Star Wars: A New Hope; 

- контамінація - об’єднання двох або більше прецедентних текстів в 

один 

Отже, прецедентні феномени становлять один із способів реалізації 

мовної гри в дискурсі мас-медіа. Прецедентні одиниці модифікованої 

структури здатні “інтелектуалізувати” мовну гру, залучити читача до акту 

спів творення глибинного смислу повідомлення. Базовими типами 

трансформацій є заміна, усічення, додавання одного з елементів та 

контамінація. Нерідко для вираження іронії з приводу того, що відбувається 

або досягнення комічного ефекту автор використовує фразеологізм (створює 

фразеологічний каламбур), підбираючи контекст таким чином, що 

компоненти фразеологізму сприймаються в буквальному значенні. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідження прецедентних текстів на матеріалі заголовків у пресі 

дозволяє зробити достатньо обгрунтовані висновки про тенденції у вживанні 

прецедентних феноменів на сторінках засобів масової інформації. Особлива 

роль прецедентного тексту у газетному дискурсі полягає в тому, що він 

реалізує дві основні функції: оцінну та інформативну, які орієнтовані на 

представлення картини світу і виражають ментальність будь-якого 

суспільства. Різноманіття і неоднорідність джерел цитування 

(висловлювання громадських діячів, зразки класичної літератури, крилаті 

фрази, прислів'я, а також назви з пісень, кінофільмів та ін., що прийнято 

називати сьогодні масовою культурою) є відображенням менталітету читача і 

журналіста. Сучасні автори включають в прецедентні одиниці, актуальні для 

даного соціокультурного простору і не представляють труднощів у розумінні 

для народу. Читачі ж, у свою чергу, в стані зрозуміти суть відсилань, 

відшукуючи у своїй пам'яті необхідні відомості про історичних, культурних 

або суспільних явищах, на які вказує у тексті автори. 

Аналіз фактичного матеріалу показав, що сучасна газетна комунікація 

ставить своєю метою не тільки інформувати читача, але і впливати на 

адресата. Різні типи прецедентних феноменів широко використовуються на 

сторінках газет та допомагають журналістові сформувати певну читацьку 

оцінку адресата. Прецедентні тексти сприяють економії газетного простору і 

привернення уваги читача до ключових моментів. Крім того, вибір того чи 

іншого типу прецедентного тексту може бути продиктований жанром 

публікації, вимоги до обсягу матеріалу і його стилістиці.  

Використання авторами прецедентного тексту в газетних заголовках  

вимагає часу, знань, начитаності, культурної та мовної компетенції, а також 

збагачують мовний матеріал, стимулюючий речемислову діяльність 

реципієнтів, сприяючи поліпшенню логічного мислення. Автори, які 

використовують прецедентний текст, сприяють розширенню кругозору та 
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збагачення словникового запасу людей. Звернення до прецедентного тексту 

створює додаткову привабливість повідомляється інформації, забезпечуючи 

емоційне задоволення читачів. Аналіз прецедентних феноменів, що 

функціонують в пресі зараз, дає можливість не тільки підтвердити 

актуальність використання даного типу мовних засобів, але і припустити 

вікові та інтелектуальні особливості авторів, наявність у них почуття гумору, 

почуття такту і мовного смаку. Вони дозволяють співвідносити минуле і 

сьогодення, побачити процеси змінюється життя в динаміці, розширювати 

кругозір і розвивати художній смак. 

Також у ході  дослідження, приходимо до таких висновків:  

1. У період інтенсивної глобалізації зростає число універсальних 

прецедентних феноменів, знання яких стає обов'язковою умовою отримання 

повноцінних фонових знань, що сприяють ефективному діалогу культур в 

процесі міжкультурної комунікації;  

2. Щдним з основних джерел прецедентних феноменів стає Інтернет як 

найбільш масовий і мобільний засіб комунікації. 

Таким чином, на підставі вищезазначених даних, можна прийти до 

висновку про те, що в заголовках текстів ЗМІ широко поширюються різного 

роду прецедентні тексти. Часто буває, що прецедентні феномени вводяться в 

заголовки в зміненому вигляді. З вищенаведених прикладів видно, що до 

прецедентні тексти вдаються не тільки для залучення уваги читача, а й для 

вираження ставлення автора до висловлення. 
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