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Лексичні особливості мови персонажів у романі Айріс Мердок   

«Палац з піску» 

 

 Центральним елементом структури будь-якого художнього твору є 

конфлікт,  який задається обраними автором персонажами. Саме вони, окремі 

характери і особистості, є тим індивідуальним, через яке читачем 

сприймається універсальне, загальне. Вони виступають носіями або 

супротивниками авторських ідей, виразниками духу часу. У цьому сила 

персонажів  і джерело величезного громадського значення мистецтва  [1; 

153-156].  

Метою нашої статї є особливості персонажного мовлення у роману Айріс 

Мердок «Палац з  піску». 

Вибір центральних персонажів і їх розподіл у творі є найвідповідальнішим 

моментом в процесі створення художнього твору. Адже від їх достовірності 

залежить достовірність конфлікту, в який вони вступають. Які ж засоби 

впливу на читача має сам персонаж? 

 Саме те, що персонаж заявляє від свого імені, і виступає власне його 

самохарактеристикою. Незалежно від смислового змісту репліки, вона 

характеризує того, хто говорить, виявляючи його вченість, загальну 

культуру, соціальний статус, професійну приналежність та ін. Всі репліки 

одного персонажа складають його мовну партію, тоді як кожна окрема 

репліка, як правило, є складовою частиною діалогічної єдності — двох (і 

більше) реплік, тісно спаяних між собою формально-змістовними зв'язками. 



Головна функція діалогу полягає у зображенні безпосереднього спілкування 

людей, які існують в художньому світі,  — персонажів.  

Словник (або словниковий запас мови) може бути представлений як певна 

система, в якій різні аспекти слова можуть бути виділені як взаємозалежні. 

Словниковий запас можна розділити на три основні прошарки: нейтральний, 

літературний, розмовний. 

Нейтральний прошарок має універсальний характер. Він необмежений у 

використанні і можє застосовуватися у всіх стилях мови у всіх сферах 

людської діяльності. 

Літературний прошарок складається зі слів, які не мають локального або 

діалектного характеру і складається з наступних груп слів: 

1) загальних літературних слів; 

2) поетичних слів; 

3) архаїзмів; 

4) варваризмів і іноземних слів; 

5) термінів. 

Розмовний словниковий запас включає такі групи слів: 

1) загальні розмовні слова; 

2) сленг; 

3) діалектні слова; 

4) вульгарні слова [ 4: 70-73]. 

Отже, зупинимось детальніше на лексичних одиницях мови персонажів 

роману Айріс Мердок «Палац з  піску». Головними героями роману є Білл 

Мор, його дружина Нен, діти Фелісіті та Дональд; художниця Рейн Картер, 

колега Мора – вчитель Бледьярд, друг Мора – Тім Берк, колишній директор 

школи Демойт. Ці образи є яскравими та для вираження їх характерів 

письменниця використала, окрім нейтральних лексичних одиниць,  лексичні 

слова високого і зниженого стилістического тону. 

В персонажному мовленні зустрічаються літературні лексичні одиниці, 

наприклад: архаїзми, іноземні слова і вирази, варваризми і терміни. 



Архаїзми — це слова, які колись були поширені, але зараз замінені 

синоніми  [3]: 

             1.You're infernally early [1:15]. 

             2. I'm not going to receive you in my shift [1:15]. 

Прислівник  «infernally», що має значення  «пекельно,  жахливо», походить 

від застарілого прикметника «infernal»:  

Infernal (old-fashioned) used to express anger or annoyance about something [6: 

728]. 

Слово  «shift»  є  архаїзмом: 

 shift (old use) — a chemice, an undergarment [1:168]. 

Персонажі  аналізованого роману вживають  варваризми  та іншомовні 

слова, що  виражають прагнення мовця до своєрідної вишуканості в мові.  

 Іншомовні слова і вирази —  це одиниці іншої мови, які вживаються час 

від часу, головним чином у сфері літературно-обробленої мови. Вони не є 

виразними засобами мови, оскільки вони не входять в систему стилістичних 

опозицій мови-реципієнта, але можуть вживатися для створення різних 

стилістичних прийомів в певних мовних або ситуативних контекстах. 

1.Quelle mervielle! [1:21]. 

            2. Lucet, you juggins, said Mor [1:23]. 

 «Quelle mervielle!» — це французький вираз, шо має значення  ”чудово”  

[1:168]. 

Латинське слово «lucet»  має значення «дозволено» [1:168]. 

Варваризми — слова і словосполучення, запозичені з інших мов, але 

певною мірою «пристосовані» до норм мови реципієнта і широко вживані, 

хоча їх іншомовне походження відчувається дуже виразно [2: 44].  

Mor now felt a deep sadness that what were probably the last  words which he 

would ever exchange tate-a-tate  with Miss Carter, had been such futile, ones [1: 

67]. 

Іменник «tate-a-tate» що має значення «побачення (розмова) віч-на-віч 

(сам-на-сам)», прийшов з французької мови до англійської мови і 



пояснюється словнику: tate-a-tate (french) a private conversation between two 

people [5: 1491]. 

Важливо, для стилістичних цілей, розрізняти варваризми і іноземні слова. 

Іноземні слова не належать до англійської лексики, вони не зареєстровані у 

словниках, на відміну від варваризмів, які зазвичай даються в словнику. 

Термін — це слово або словосполучення, яке точно визначає яке-небудь 

поняття, вживане в науці, техніці, мистецтві [2:486]. Основною властивістю 

терміну є його однозначність або моносемантичність, а, отже, відсутність 

синонімічного ряду. Отже, термін реєструє поняття, впливає на нього, 

уточнює, відділяє його від суміжних областей; багатозначність терміну 

сприймається як недолік, оскільки створює плутанину; і, нарешті, термін 

знаходиться не лише в лексичній системі мови, але і в системі понять тієї або 

іншої науки, тобто термін є спеціалізованим в межах конкретної наукової 

дисципліни.  

В художньому тексті слова-терміни не виступають більше як терміни в 

звичайному розумінні цього слова: вони не просто називають конкретні речі і 

явища об'єктивної реальності, але набувають певного емоційного 

забарвлення, надають тексту особливий колорит, стають стилістично 

виправданими і створюють неповторні образи завдяки новій отриманій ними 

властивості.  

В романі ми зустрічаємо  слова-терміни з різних сфер життя: 

    1.Although in fact most of the boys at St Briede's were Anglicans {1: 112]. 

    2. Mor had been brought up as a Methodist [1: 6]. 

    3. Demoyte was the former headmaster of St Bride's [1: 6]. 

    4. He had just been giving a lesson to the history specialists of the Classical 

Sixth [1: 11]. 

    5. Donald, who was in the Science Sixth, had of course not been present [1: 

11]. 

     6. Although he was a Tory by habit and conviction, … [1: 12]. 

     7….are you going to be an M.P.? [1: 70]. 



Слова «Anglican» (член церкви Англії), «Methodist» (член релігійної секти), 

яка розвинулася з євангілійського вчення в 18-ому столітті) стосуються 

релігійної тематики [1: 112]. 

«Headmaster» (директор щколи), «the Classical Sixth» (шостий клас з 

гуманітарним нахилом), «the Science Sixth» (шостий клас з природничим 

нахилом) пов’язані  з освітньою сферою [1: 167]. 

«Tory» (прихильник консервативної партії Англії), «MP» (член 

парламенту) належить до політичної сфери [1: 12; 70]. 

У зв'язку з тим, що діалог прози є аналогом усної розмовної мови, він 

значною мірою підкоряється законам розвитку останньою. 

    1.What did you think of poor Evvy?[1: 18] 

Прикметник «poor» стоїть перед власним іменем «Evvy», утворюючи 

словосполучення що вживається в розмовному стилі. Вирази такого типу 

показують співчуття до когось, хто є нещасливий або кому не везе [5: 1092 ]. 

     2. I feel a bit nervous [1:30]. 

Сполучення неозначеного артикля  «a» з іменником  «bit» належить до 

розмовної лексики: «bit» (informal, especially) slightly, but not very little [5: 

118]. 

Персонажі  роману широко вживають стяжені форми, які є характерні для 

розмовного стилю: 

     1.Заперечна частка «not» стягується з допоміжними дієсловами: 

           1. Don't use that word at me! [1: 5] 

           2. He didn't see us, did he? [1: 33] 

          3. No, I wouldn't  [1: 8]. 

2. Заперечна частка  «not» стягується з дієслівною зв’язкою: 

        Lunch isn't over [1: 7].  

3. Допоміжне  дієслово стягується з підметом, вираженим особовим 

займенником: 

        1. I'v e said nothing to the purpose [1: 34]. 

       2. We'll find … [1: 6]. 



4. Дієслівна зв’язка стягується з підметом, вираженим особовим 

займенником. 

     1. He's dead… [1: 6]. 

     2. He's a morbid old man [1 : 7]. 

     3. He's worried enough [1: 5]. 

5. Дієслівна зв’язка стягується з формальним  підметом, вираженим 

«увідним  it» або «безособовим  it». 

        It's pathetic [1: 7]. 

6. Модальне дієслово «have got» стягується з підметом, вираженим 

займенником: 

    Someone's got to take some responsibility for what the children do [1: 5]. 

7. «Let's»  є результатом стягнення «let»  і  «us»: 

      Let's hear Evvy summed up! [1:18]. 

8. Дієслово «had»  у виразах «had better»  стягується з підметом: 

    She'd beter be, at that price [1: 6].  

Усна розмовна мова відрізняється емоційною забарвленістю, яка 

проявляється і у виборі слів та конструкцій, і в інтонаційному малюнку 

фрази. Відбувається це в мові спонтанно, автоматично, на підставі 

попереднього комунікативного досвіду носіїв мови. Обставини розвитку 

конкретної ситуації спонукають носія мови, не залишаючи часу на 

міркування і свідомий відбір засобів вираження, на повноту оформлення 

озвученої думки.   

Часто лексичний склад діалогу насичується одиницями розмовної 

стилістичної групи. Це дозволяє зберегти достовірність усної мови в 

художньому творі, зберегти основні її характеристики: емоційність, 

спонтанність, ситуативність, контактність. Тому і лексичний склад, і 

синтаксична організація цього типу викладу істотно відрізняються від 

авторського. 

Персонажі аналізованого роману іноді вживають: сленги та вульгаризми. 



Сленги — жаргонні слова або вирази, характерні для мовлення людей 

певних професій або соціальних прошарків, які, проникаючи в літературну 

мову, набувають помітного емоційно-експресивного забарвлення [ 2:350 ]. 

1.  …you juggins, said Mor [1:23].   

2.  I shall crown him [1:47]. 

3. It’ll cost a packet to put Donald through Cambridge [1:70]. 

4. But Demoyters pinched her instead [1:77]. 

Іменник  «juggins»  (простачок),  «packet» (велика сумма грошей) та 

дієслова  «crown»  (ударити людину в голову), «to pinch»  (вкрасти) належить 

до сленгів [1: 168; 171; 172; 173]. 

Висока емоційність одиниць сленгу, з одного боку, забезпечує їх легке 

проникнення в розмовну мову, з іншої — сприяє їх швидкому знеціненню і 

старінню. 

Вульгаризми — грубі слова або вирази, що перебувають поза нормами 

літературної мови [2:787]. 

1. Oh, damn, I had forgotten [1: 6 ]. 

2. Oh,  what a blasted bore! [1: 6 ]. 

3. Confound him, thought Mor [1: 34 ].    

    Слова  «damn», «blasted», « confound»  є вульгаризмами [6: 339; 123; 282]. 

Стилістична характеристика слова визначається тим, як воно сприймається 

учасниками розмови: чи є закріпленим за певним функціональним стилем 

або є доречним у тексті будь-якого стилю, тобто загальновживаним [ 5: 78-

79].  

Для створення своїх образів письменниця  використовує реальні 

характеристики справжніх людей, «переплавляючи» їх у своїй свідомості в 

характер-тип, характер-узагальнення. 

Безперечно, саме яскравість створеного образу впливає на читачів, 

заохочуючи їх до розуміння персонажа, роблячи його прикладом для 

наслідування. Взятий із дійсності, образ повертається до неї посиленим і 

збагаченим, втілюючи та символізуючи помічену автором тенденцію. 
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