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У КОМПОЗИЦІЙНО-СТИЛІСТИЧНОМУ АСПЕКТІ 

 

Композиція художнього тексту – одне з основних питань 

лінгвістики і стилістики тексту. Проблема композиції завжди 

привертала до себе увагу дослідників. Багато підручників, методичних 

посібників, наукових збірників, статей, книг піднімають це питання. І 

все-таки воно відкрите і до теперішнього часу. Терміни “композиція”, 

“сюжет”, “фабула” в деяких аспектах мають схоже визначення, тобто 

немає їх чіткого розмежування. За допомогою них визначаються 

різноманітні явища. Погляди на цей предмет досліджень дуже різняться 

між собою і майже не піддаються класифікації і систематизації. 

Актуальність дослідження англомовної прозової байки як типу 

тексту, зокрема на композиційно-стилістичному рівні, обумовлена 

важливістю розвитку системних лінгвостилістичних уявлень про різні 

типи художніх текстів. Мета дослідження – постановка завдань з 

вивчення англомовної прозової байки як типу тексту та композиції 

тексту англомовної прозової байки, виокремлення компонентів та типів 

композиційної структури прозової байки та виокремлення стильових 

домінант. Об’єктом дослідження є тип тексту англомовної прозової 

байки. Предмет дослідження – композиція тексту англомовної прозової 

байки. Матеріалом дослідження слугують 50 текстів англомовних 

прозових байок (Дж. Тербер, А. Бірс).  

Питанням композиції художнього тексту цікавились 

О.І. Москальська,
1
 Б.О. Успенський,

2
 Л.Г. Кайда.

3 

Дуже часто композицію як розміщення подій тексту розуміють 

лише з одного боку, тобто як сюжетну композицію, а це велике 

збіднення самого поняття композиції.
4
 Розміщення подій у тексті, 

змістова сторона тексту – це лише частина цілої системи, яка включає в 

себе багато інших компонентів, переплетених між собою. 

Під композицією можна розуміти той кут зору, ту відправну точку, 

з якої автор починає створювати свій твір. І під відправною точкою 

мається на увазі не світогляд автора, а те, який шлях він приймає при 
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створенні напрямку розповіді в тексті. Це може бути точка зору 

розповідача, точка зору самого автора або точка зору персонажа. Цей 

метод називається методом визначення точок зору, з яких ведеться 

розповідь у художньому тексті. Точки зору можуть класифікуватися й 

за рівнями: рівень оцінки, рівень фразеології, просторово-часовий 

рівень і рівень психології.
5
  

У даному дослідженні композиція художнього тексту розуміється 

як система формальних, формально-змістових, змістових і 

образотвірних компонентів, які складають у своїх взаємостосунках 

певні варіанти структур, характерні для стилю, який відповідає жанру, 

індивідуальному стилю, і матеріально реалізовані за допомогою відбору 

та сполучення елементів мови різних рівнів. Композиція як система має 

за мету створення узагальненого художнього образу, який виникає при 

взаємодії всіх аспектів і компонентів тексту і безпосередньо складається 

з системи образів. Аналіз композиції має першочергове значення для 

розуміння художнього тексту в цілісності його форми та змісту, для 

розкриття інтенцій автора.
6
  

До проблеми композиції тексту байки звертались Е.Г. Різель,
7
 

Н.М. Аннєнкова,
8
 Л.С. Піхтовнікова.

9
 Композиція тексту байки 

розглядається у цих роботах як явище стилю. На композиційно-

стилістичному рівні байки вперше реалізуються стильові риси, які в 

свою чергу зумовлені певним набором мовних засобів.  

У дослідженні прозової байки виділяються два основних типи 

композиційної структури байки: а) байки, у яких мораль виражена 

експліцитно, тобто знаходиться в чітко вираженій формі на початку або 

в кінці байки; б) байки з імпліцитно вираженою мораллю, тобто, яка 

формально відсутня в тексті байки, але легко відокремлюється з її 

змісту.
10

 

О.О. Потебня стверджував, що мораль не існує до і незалежно від 

“низки образів”, байка не є засобом доведення готової істини, а 

“формою думки”, яка дозволяє цю істину вперше знайти.
11

  

Композицію байки можна розглядати як лінгвостилістичне явище. 

На рівні композиції відтворюється первинна реалізація стильових рис 

байки: дидактичності та стислості. У діалогах, у ремарках автора, в 

експозиції реалізується стислість, а дидактичність – у моралі, яка може 

виражатися експліцитно або імпліцитно. Окрім стислості і 

дидактичності, виокремлюються також такі стильові риси байки, як 

експресивність (логічна і емоційна) та образність.
12 

Композиція віршованої байки розглядалась як співвідношення 

основних елементів сюжету: експозиції, розвитку дії, кульмінації та 

розв’язки. Аналіз композиції байки повинен містити в собі й властиву 

лише байці частину – мораль, яка зазвичай стоїть на початку або в кінці 
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байки, хоча дуже часто така форма моралі взагалі відсутня. 

Найпростіша схема композиції байки – це: експозиція, діалог і вчинки 

персонажів, мораль. Але вона лише частково відображає сюжетний бік 

байки і не дає ніякого уявлення щодо її загальної структури. Тут 

виявляється недолік у розумінні композиції художнього твору – це 

прирівнювання композиції до сюжету. Наявність або відсутність моралі 

в байці, розміщення її перед байкою або в її кінці змінює структуру 

байки і те враження, яке байка складає на читача. Характер моралі, її 

місце в тексті байки дають можливість для чіткої класифікації байок, 

але цей аналіз – лише один з багатьох типів класифікацій байок за їх 

композиційною структурою.
13

  

На думку німецького дослідника байки Р. Дітмара, байка – це 

обов’язково розповідь про факт. Драматична ситуація може виражатися 

за допомогою діалогу, який складається з одноразового висловлювання 

та висловлювання у відповідь, або одноразової дії та дії у відповідь. 

Чотиричленна схема байки вважається за основну. Доведено, що такий 

принцип побудови байки широко вживався, починаючи з античності і 

включаючи сучасність, тобто: ситуація-акція (висловлювання, дія) – 

реакція (висловлювання у відповідь, дія у відповідь) – результат. 

Чотиричленна базова схема може доповнюватись повторенням і зміною 

акції (реакції). Вона може бути скорочена до однієї зміни дії, 

висловлювання, які у вигляді акції (реакції) і є ядром байки. 

Драматичний момент вважається переважаючим і визначальним у байці. 

Має місце принцип антитезової побудови байки. Він виявляється в 

самому заголовку, який у той же час виконує роль стилістичного 

контрасту і зіставлення персонажів (наприклад: Кінь і Віслюк, Вовк і 

Заєць, Лисиця та Півень та ін.). За допомогою такого контрасту 

підсилюються характеристики персонажів.
14

  

На думку Л.С. Піхтовнікової, принцип антитезисності, хоч і є 

переважаючим, простежується далеко не в усіх байках. Цю групу 

складає достатньо значна частина байок, і на них не можна не звертати 

увагу при описі композиційних структур. Антитезисність або її 

відсутність розглядається як одна із найважливіших характеристик, які 

відповідають типам композиційних структур. Послідовно 

розглядаються в загальних рисах усі аспекти композиції байки: 

змістовий, формально-змістовий, формальний і асоціативно-образний.  

Останній аспект відповідно до композиції байки називається 

образно-символічним аспектом, оскільки ця назва найбільш точно 

відображає композиційно-образну своєрідність байки.
15

 У вказаній 

роботі Л.С. Піхтовнікова створила моделі підтипів німецької віршованої 

байки, засновані на згаданих вище композиційно-стилістичних рівнях 

тексту і композиційно-мовленнєвих формах, що відображають ці рівні. 
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З урахуванням цього в даному дослідженні будується модель 

англомовної прозаїчної байки як типу тексту, спираючись на вимоги, 

що висуваються до подібних моделей.  

Модель того чи іншого типу тексту (з лінгвістичної точки зору) 

повинна враховувати структуру даного типу тексту, переважання в 

ньому тих або інших текстових категорій, спосіб зображення об’єктів і 

авторських інтенцій, механізм текстоутворення. Існують інші підходи 

до вивчення композиції байки, тобто ті ж самі компоненти композиції 

байки можна розглядати і в іншій термінології.
16

 Наприклад, заголовки, 

підзаголовки, адресат (адресант) можна об’єднати в одне визначення, 

яке має назву “індикатори тексту”. Дані, які необхідні для сприйняття 

головної інформації тексту, можна об’єднати в інтродукційний блок. 

Частину композиції, у якій робиться висновок (мораль), тобто 

узагальнення інформації з тексту, можна назвати “інферативним 

блоком”. 

Основним індикатором тексту є заголовок. Зазвичай, це 

словосполучення, з якого читач одразу може зрозуміти, хто є головними 

персонажами байки (“Лисиця і Ворона”), а іноді одразу можна 

визначити й мораль байки (“Патріот і Банкір”). 

Інтродукційний блок (у якому подається головна інформація тексту 

байки) може бути або статичним, або динамічним. У статичному блоці 

йде опис місцевості, персонажів тощо, і майже не відбувається ніяких 

акцій (реакцій). У динамічному ж блоці все  навпаки: інформація 

подається за допомогою дій персонажів, швидких змін акцій (реакцій). 

У кінці байки знаходиться інферативний блок. З нього можна 

дізнатися, що ж автор хотів донести до читача, які висновки повинен 

зробити читач, ознайомившись з текстом байки. 

Розглядаючи проблеми композиції тексту байки, треба 

дотримуватись визначення композиції тексту, наведеного вище. Тому 

класифікація англомовних байок тут здійснюється з урахуванням 

основних компонентів композиції. Підхід до класифікації текстів 

віршованих байок може бути прикладеним у цілому до типології 

англомовної прозової байки, але з деякими уточненнями в зв’язку з її 

прозовою формою. 

Таким чином, у подальшому дослідженні англомовної прозової 

байки буде проведена класифікація основних типів композиційно-

стилістичної структури з урахуванням компонентів, рівнів та 

стилістичних домінант тексту байки, виокремлених попередніми 

дослідниками. 

Загальна композиція байки в аспекті композиційно-змістової 

характеристики може бути представлена таким чином: 

1) покажчики тексту; 
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2) експозиційна частина (введення в дію); 

3) підсумкова частина, або висновок (мораль). 

Зупинимось більш детально на кожному пункті представленої 

схеми композиційно-змістової характеристики тексту байки. Під 

покажчиками тексту розуміються заголовки, підзаголовки, з’єднувальні 

фрази тощо. Вони відіграють дуже важливу роль у сприйнятті 

(розумінні) тексту байки. Завданням покажчиків є створення змістової 

думки, яка перетворює читання в активний процес. Покажчики також 

встановлюють прагматику тексту, наприклад: байка Дж. Тербера “The 

Tiger Who Would Be King”. Із самого заголовка, тобто відразу 

розуміється проблема, яка розкривається в тексті цієї байки. Або, 

наприклад, байка Дж. Тербера “The Peacelike Mongoose” та байка А. 

Бірса “The Foolish Woman”, де читачеві одразу стає зрозуміло, хто 

головні дійові персонажі байок.  

До назв персонажів додаються прикметники, так звані 

пояснювальні слова, які дають можливість зрозуміти, що ці персонажі з 

себе представляють. Головні персонажі можуть характеризуватися не 

лише одним пояснювальним словом (прикметником), а й цілою фразою, 

іноді реченням, наприклад, байка Дж. Тербера “The Scotty Who Knew 

Too Much”. Уже в назві автор підводить читача до стислої 

характеристики головного персонажа байки, і тому при ознайомленні з 

самим текстом байки читачеві набагато легше виокремлювати головну 

думку автора і гармонійно сприймати динаміку розвитку подій і врешті 

робити висновки, тобто правильно розуміти мораль прочитаної байки. 

Розуміння самого змісту байки починається вже з її назви. 

Називаючи байку іменами її головних персонажів, автор тим самим дає 

зрозуміти читачеві увесь внутрішній світ головного персонажа, просто 

даючи йому ім’я якоїсь тваринки, як це робив Дж. Тербер. Наприклад, 

The Fox (лисиця), – i всі одразу розуміють, що це дуже хитра і розумна 

тварина, зовні гарна і приваблива, але в душі – хижак, здатний своєю 

чарівністю і хитрістю виманити в будь-кого те, що йому потрібно. Або 

The Lion (Лев), цар звірів – і одразу зрозуміло, що це великий, могутній 

звір, здатний перемогти кожного, але в той же час розумна, чесна і 

благородна тварина. Те ж про The Hare (Заєць) – боязливе і безпорадне 

створіння. Ім’я персонажа вимальовує відношення до цього героя, щоб 

об’єктивно його сприймати. 

Покажчики (заголовки, підзаголовки) визначають всю побудову 

тексту байки. Особливо чітко це вимальовується при антитезовій 

побудові байки: “The Fox and the Crow”. Одразу видно контраст між 

головними дійовими особами – лисицею та вороною. Але, якщо це – 

стале протиставлення характерів головних героїв, то є й такі, що 

випливають з настрою суспільства, так як це можна побачити в байці А. 
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Бірса “Policeman and Citizen”. Здавалось би і поліцейський і 

мешканець міста – рівні законослухняні громадяни, але вони є 

представниками різних боків життя і тому між ними – конфлікт. Про це 

й пише у своїй байці А. Бірс. 

Покажчики, звичайно, не дають повного розуміння сюжету байки. 

Для цього слугує експозиційна частина. Саме в ній починається більш 

детальний опис головних персонажів байки (якщо це потрібно) та 

введення другорядних персонажів і їх характеристика (дуже рідко). 

Також в експозиційній частині для того, щоб читач більш глибоко 

розумів зміст конфлікту самої байки, автор іноді дає змалювання 

навколишнього середовища, у якому відбуваються події байки, будь то 

природа, ліс, поле, будь то місто, вулиця, будинок. 

Дуже часто байка починається одразу з динамічного розвитку 

подій, тобто немає ніякого вступу (опису), одразу йде конфлікт (основна 

думка). Конфлікт, зазвичай, висвітлюється за допомогою діалогу, який 

супроводжується послідовними діями персонажів. Але іноді конфлікт 

може розкриватися автором лише за допомогою дій персонажів. При 

цьому автор опускає висловлювання персонажів (діалог між 

персонажами), розвиваючи сюжет байки таким чином, щоб читач 

розумів суть конфлікту і без зайвих слів. Наприклад, таким способом 

написано байку Дж. Тербером “The Little Girl and the Wolf”. 

Будь-яка англомовна прозова байка містить в собі конфлікт. На 

цьому побудовані тексти байок. Відомо, що конфлікт може мати місце 

лише між двома і більше сторонами. З цього можна зробити висновок, 

що на будь-яке висловлювання повинна бути відповідь, тобто на кожну 

фразу одного персонажа є контрфраза іншого персонажа, на кожну дію 

одного персонажа байки є протидія (контрдія) іншого персонажа, бо в 

цьому і полягає суть конфлікту. І чим гостріше конфлікт, тим більш 

різка розв’язка цього конфлікту, більш гострий висновок (моралі) всієї 

байки. 

Напруженість сюжету (гостроту конфлікту) можна визначити по 

тому, як часто вживаються діалогові репліки, тобто по частоті змін 

акцій-реакцій. Зазвичай, чим частіше відбувається зміна акцій-реакцій у 

байці, тим гостріше конфлікт даної байки. Якщо діалог відбувається в 

повільному темпі, коли одна репліка містить частину монологу, то 

відбувається монолог у відповідь, і навіть гострий конфлікт втрачає 

свою різкість. І навпаки, самий простий конфлікт при активній зміні 

акцій-реакцій набуває дуже серйозного загострення. Після того, як 

конфлікт підходить до свого апогею, наступає розв’язка. 

Розв’язка – це не завжди повне розв’язання конфлікту 

(поставленого автором перед читачем завдання). Іноді конфлікт 

продовжується, але читач розуміє, що сварка або активна протидія ні до 
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чого не приведуть, і робить висновки. Автор байки відчуває, коли треба 

закінчити конфлікт, зробити розв’язку і привести читача до логічного 

завершення, тобто до моралі. Мораль, зазвичай, стоїть в кінці тексту 

байки. За допомогою неї автор дає читачам зрозуміти, що ж він хотів 

сказати конфліктом, який відбувався в самому тексті байки, які 

висновки повинні зробити читачі після ознайомлення з текстом.  

Але бувають випадки, коли мораль стоїть на самому початку тексту 

байки, тим самим автор одразу готує читачів до правильного 

сприйняття сюжету (конфлікту) байки. Саму розв’язку можна віднести 

до експозиційної частини тексту прозової байки, а мораль – до 

підсумкової частини. Але існують моменти, коли мораль не виражена 

явно і не відокремлюється з тексту байки, тобто автор дає змогу 

читачам абсолютно самостійно робити підсумок (висновки) і визначати 

мораль. У такому випадку можна віднести розв’язку конфлікту до 

третьої частини – підсумкової.  

Проведений вище огляд лінгвостилістичних підходів у дослідженні 

байки як типу тексту (насамперед її композиції), а також модель цього 

типу тексту, яка розробляється у даній розвідці, дозволяють у 

майбутньому проводити комплексні дослідження прозової байки у 

взаємозв’язаних аспектах: лінгвостилістичному, лінгвопрагматичному, 

інформаційному і когнітивному. 
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