
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

КОТЕНКО ВАЛЕНТИНА ЛЕОНІДІВНА 

 

 

УДК 811.134.2:81’42:796 

  

 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОМОВНОГО 

СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ 

 

 

Спеціальність 10.02.05 – романські мови 

 

 

 

Автореферат 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата філологічних наук 
 

 

 
 
 
 
 
 

Київ – 2016 



Дисертацією є рукопис. 
Роботу виконано на кафедрі іспанської та італійської філології Інституту 

філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
Міністерства освіти і науки України. 

 
 

Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор 
                            Корбозерова Ніна Миколаївна, 
                            Київський національний університет  
                            імені Тараса Шевченка,           
                            завідувач кафедри іспанської та італійської філології 
 
 

Офіційні опоненти:     доктор філологічних наук, професор  
                                        Данилич Валентина Стефанівна, 
                                        Київський національний лінгвістичний університет, 
                                        завідувач кафедри романської і новогрецької філології 
                                        та перекладу 
 

                              кандидат філологічних наук 
                              Васильєва Тетяна Олександрівна,  
                              Київський національний економічний університет   
                              імені Вадима Гетьмана, 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародної  
                                        економіки та менеджменту  
 

 
 

Захист відбудеться 1 квітня 2016 р. о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої 
вченої ради Д 26.001.11 Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 14, ауд. 63. 

 
 
Із дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені 

М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 
адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, к. 12. 

 
Автореферат розіслано “1” березня 2016 року. 
 
 
Учений секретар          
спеціалізованої вченої ради                                      
кандидат філологічних наук                                                               Клименко Л. В.



	   1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвопрагматичних особливостей 
іспанськомовного спортивного дискурсу (далі – ІСД). Термін “дискурс” 
розглядається як функціонування текстів у межах соціокультурної практики 
(Н. Фейєрклоу, К. Отаола Олано) з увагою до контексту (Т. ван Дейк, Д. Менґено), 
аналіз якого поєднує граматичний і прагматичний аспекти (Х. Портолес). 
Прагматичний підхід тлумачиться як відношення знаків до інтерпретаторів 
(Ч. Морріс), а також як теорія розуміння мови з урахуванням контексту, що додає 
тих значень, яких не надає семантика (С. Левінсон). 

Спорт є однією з культурних візитівок Іспанії з огляду на досягнення 
іспанських спортсменів і спортивних клубів у змаганнях міжнародного рівня. 
Інтерес науковців викликає дослідження опису та інтерпретації спортивних подій, 
що відбувається через усний та письмовий канал комунікації та водночас 
реалізується у мас-медіа та в художньому й науковому дискурсах.  

Ґрунтовним вивченням теорії дискурсу займалися філософи та лінгвісти 
Т. ван Дейк, Р. Водак, Ж. Дерріда, Ю. Крістева, М. Фуко; Н. Д. Арутюнова, 
А. Д. Бєлова, В. І. Карасик, В. М. Кулик, М. Л. Макаров, І. П. Сусов, Л. С. Павлюк, 
О. О. Селіванова. У філософській парадигмі питання спорту та ігор аналізували 
Й. Гейзинга, Р. Каюа, С. Коннор, Г. Ґумбрехт, У. Морган, Ж. П. Сартр. Іспанську 
спортивну періодику досліджували Г. Фореро, Х. Кастаньйон Родріґес, Х. Мартінес 
Альбертос, Г. Медіна Переc, А. Алькоба, М. Мораґас, М. Моралес, Х. Луїс Торріхос 
Рохас. Актуальною проблемою є взаємовплив спорту та ЗМІ (Р. Бойл, Д. Роув). Про 
активізацію наукового інтересу до ІСД свідчать праці початку ХХІ ст.: зокрема, 
спортивна термінологія є предметом дослідження у роботах М. Альвара Есґерри, 
А. Номдедо Руля, Х. М. Пуяля, неологізми у мові спорту – В. Ґарсія Єрби та 
С. Ґерреро Саласара. Провідним напрямком мовознавчих учень є визначення ролі 
іноземного компонента в лексиці спорту: це праці Х. Ґарсії Кандо, А. Ґомеса Фонта, 
Е. Лоса Олаве, Ф. Родріґеса Ґонсалеса. Фокусування уваги на лексичній складовій 
характеризує також дослідження Н. Ернандеса, Я. Є. Думашівського, Л. А. Карпець, 
Т. В. Іщенко. Різні аспекти аналізу спортивного дискурсу представлені у працях 
О. Зільберта та Б. Зільберта, О. Панкратової, О. Малишевої, С. Кудріна, К. Сняткова 
(лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аналізи), О. Гаврилюк (текстова 
трансляція як нова форма спортивного репортажу), І. Дубчак (спортивний дискурс у 
російському мас-медійному комунікативному просторі), А. Кікало (французький 
спортивний текст), І. Недайнової (лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспекти 
номінативного простору “Ігровий вид спорту” в сучасній англійській мові), 
В. Ковпак (українська спортивна періодика Галичини 20-30 рр. ХХ ст.). Відтак, 
актуальність дослідження зумовлена потребою з’ясування лінгвопрагматичних 
особливостей спортивного дискурсу на матеріалі іспанської мови, що є 
перспективним для сучасної іспаністики з огляду на відсутність подібного 
дослідження та важливість зазначеної проблематики.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 
дослідження пов’язана з науковою проблематикою кафедри іспанської та італійської 
філології Інституту філології Київського національного університету імені Тараса 
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Шевченка і плановою науковою темою: “Розвиток і взаємодія мов і літератур в 
умовах глобалізації” (11БФ044-01). Тему дисертації затверджено вченою радою 
Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(протокол №4 від 22 листопада 2012 р.). 

Метою дисертації є проведення лінгвостилістичного та прагмадискурсивного 
аналізу письмово зафіксованих текстів ІСД. 

Реалізація поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань: 
- уточнити поняття “дискурс” і “метадискурс” у парадигмі проведеного 

дослідження, визначити поняття “іспанськомовний спортивний дискурс”; 
- проаналізувати трансформацію естетичних категорій прекрасного, 

героїчного і трагічного як основоположних принципів реалізації ІСД у мові;  
- охарактеризувати лінгвостилістичні та прагматичні особливості текстів 

спортивної тематики на лексичному, морфологічному й синтаксичному рівнях мови; 
- простежити вербалізацію соціокультурної складової в ІСД; 
- розкрити особливості феномену інтердискурсивності в контексті 

спортивного дискурсу. 
Об’єкт дослідження – іспанськомовний спортивний дискурс.  
Предмет дослідження – лінгвопрагматичні особливості мови газетної та 

книжкової публіцистики, присвяченої футболу, баскетболу і тенісу. 
Матеріалом дослідження є 1000 статей із випусків спортивних газет: “As”, 

“Marca”, “Mundo Deportivo”, “Sport”, а також матеріали загальнонаціональних і 
регіональних випусків щоденних газет “ABC”, “El Mundo”, “El País” за 2012-
2015 рр. (до уваги взято як друкований паперовий, так і електронний варіанти 
періодичних видань). Для охоплення ширшого спектру функціонування ІСД до 
аналізу також залучено 25 книг публіцистичного стилю спортивної тематики, 
загальний обсяг яких становить 6551 с. Домінуюча роль належить матеріалам, 
присвяченим футбольним подіям, зважаючи на пріоритетність цього виду спорту в 
іспанському суспільстві, а отже, і вищий рівень репрезентативності у корпусі 
досліджуваних текстів. 

Методи дослідження. У дисертації застосовано комплекс сучасних 
лінгвістичних методів, а саме: загальний метод критичного дискурс-аналізу з метою 
встановлення зв’язку між текстами та соціальними умовами їх продукування (Т. ван 
Дейк, Н. Фейєрклоу), метод лінгвістичного опису (для виявлення конкретних 
мовних явищ у текстах, тобто вибору корпусу дослідження), методи семантичного 
й синтаксичного аналізу (для комплексного аналізу мовних процесів на лексичному 
та синтаксичному рівнях), зіставний метод (для встановлення змістової 
відповідності між кількома спортивними виданнями), метод прагматичного аналізу 
(для виявлення зв’язку мовних явищ із суб’єктами їх інтерпретації); фрагментарно 
також залучено метод кількісних підрахунків (для об’єктивації кількісних 
характеристик ІСД визначеного комунікативного проміжку). У роботі також 
застосовано загальнонаукові методи: спостереження, опис, систематизація, 
класифікація, узагальнення. 

Наукова новизна дослідження полягає у комплексному підході до вивчення 
іспанськомовного спортивного дискурсу; у систематизації та теоретичному 
обґрунтуванні лінгвопрагматичних характеристик ІСД з позиції дискурсивних вчень 
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з урахуванням соціокультурних чинників у межах газетної та книжкової 
публіцистики; у з’ясуванні його специфіки в інтердискурсивній парадигмі. 

Теоретичне значення роботи визначається подальшим розвитком 
лінгвопрагматичного, стилістичного та дискурсивного аналізу іспанськомовного 
спортивного дискурсу, що дозволяє по-новому підійти до проблем трактування 
лінгвопрагматичних особливостей ІСД і визначити його місце у системі 
функціональних стилів сучасної іспанської мови.  

Практична цінність дослідження полягає в можливості використання його 
результатів у теоретичних і практичних курсах із лінгвопрагматики, стилістики та 
комунікативних стратегій іспанської мови, а також у процесі підготовки курсових і 
дипломних робіт, дисертацій, навчальних посібників та підручників.  

Положення, що виносяться на захист: 
1. Іспанськомовний спортивний дискурс визначається як комунікативне 

явище, що ґрунтується на висвітленні та інтерпретації спортивних подій, 
конструюється всіма дотичними до спорту áкторами, перебуває в діалогічних 
відношеннях з іншими дискурсами, пов’язане із соціокультурними особливостями 
суспільства, а також чітко маркується суб’єктивним началом та домінантою 
експресивності.  

2. Концепція гри, агону та арете, з одного боку, а також гібрису як їх 
антиподу, з іншого, що трансформуються і функціонують у межах естетичних 
категорій прекрасного, героїчного і трагічного, становлять фундаментальну основу 
побудови сучасного ІСД і визначають його прагматику. 

3. Лінгвостилістичні та лінгвопрагматичні особливості ІСД свідчать про його 
суб’єктивну маркованість, що простежується на усіх мовних рівнях у тенденції до 
надання авторської оцінки подіям і реалізується шляхом використання індикативних 
та концептуальних метафор, метонімії, порівнянь, епітетів, гіпербол на лексичному 
рівні, а також за допомогою структурно-смислових фігур (анафори, епіфори, рондо, 
еліпсису, парцеляції, синтаксичного паралелізму, інверсії, градації, полісиндентону) 
– на синтаксичному.  

4. Мовний і суспільний аспекти ІСД у рамках дискурсивної формації 
проявляються у використанні лексичних запозичень з інших мов (зокрема, баскської 
та каталонської) і апелюванні до культурних реалій у мові, що зумовлено 
прагматикою дискурсу. Діатопний аспект соціолінгвістичної маркованості 
реалізується у вказівці на етнічне походження гравців за допомогою метонімічних 
словосполучень, а також семантем, що підкреслюють протистояння двох 
найуспішніших футбольних клубів (madridismo, barcelonismo).  

5. Дискурсивні маркери – це групи слів, які об’єднуються за прагматичною 
орієнтацією і виконують функцію співвіднесення тексту з контекстом. Дейктичні 
маркери, дискурсивні маркери оцінки та судження, маркери негації й контролю 
контакту є головними актуалізаторами присутності особи автора в ІСД. 

6. Інтеграція різних типів дискурсів у спортивний розглядається в межах теорії 
інтердискурсивності. При цьому актуалізація інтеграції здійснюється на лексико- 
семантичному рівні. Продуктивним є вплив розмовного дискурсу, що виявляється 
як у залученні фразеологізмів, приказок, сленгу, звульгаризованої лексики та 
контекстуальних новотворів до творення спортивних текстів, так і у зворотному 
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напрямку – застосуванні трансформованих спортивних термінів номінативної та 
предикативної груп у щоденному мовленні.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 
обговорювалися на засіданнях кафедри іспанської та італійської філології Інституту 
філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, на 
міжнародних і всеукраїнських наукових конференціях: Всеукраїнському 
соціолінгвістичному семінарі (5 квітня 2013 р., м. Львів), “Мова, свідомість, 
художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій” (11 квітня 
2013 р., м. Київ), “Етнознакові функції культури: мова, література, фольклор”, 
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка 
(17 жовтня 2013 р., м. Київ), “Філологічна наука в інформаційному суспільстві” 
(10 квітня 2014 р., м. Київ), 4-th International Conference on Foreign Language 
Teaching and Applied Linguistics (FLTAL) (9-11 травня 2014 р., м. Сараєво, Боснія і 
Герце говина), “Сучасна філологія: парадигми, напрямки, проблеми” (9 жовтня 
2014 р., м. Київ), “Нова лінгвістична парадигма: теоретичні і прикладні аспекти” 
(23-24 жовтня 2014 р., м. Одеса), “Дух нового часу у дзеркалі слова і тексту” (8 
квітня 2015 р.), “Fußball als Instrument der Nationenbildung” Schwabenakademie Irsee 
(12-14 лютого 2016 р., м. Ірзе, Німеччина). 

Публікації. Основні положення дисертації висвітлено у семи наукових 
статтях, шість із яких опубліковано у провідних фахових виданнях, затверджених 
ДАК України, одна – в іноземному. Усі публікації одноосібні. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаної літератури, 
джерел ілюстративного матеріалу та додатків. Загальний обсяг дисертації – 305 с., з 
них основний текст – 197 с. Список джерел використаної літератури нараховує 347 
праць, з них 170 – іноземними мовами. Список джерел ілюстративного матеріалу 
налічує 25 позицій, до якого додано перелік газетних статей (1000). Додатки містять 
ілюстративний матеріал та діаграми репрезентативності лексем за проаналізованими 
критеріями у визначеному комунікативному проміжку. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації, актуальність і новизну 
здійсненого дослідження, сформульовано об’єкт і предмет, визначено мету й 
завдання дисертаційної праці, її джерельну базу. З’ясовано теоретичне й практичне 
значення дисертації. 

У першому розділі “Дослідження іспанськомовного спортивного дискурсу 
в сучасному комунікативному просторі” подано теоретичні положення, на які 
спирається дослідження, проведено аналіз існуючих у мовознавстві тенденцій щодо 
трактування проблеми визначення дискурсу та підходів до інтерпретації 
спортивного дискурсу, надано визначення іспанськомовного спортивного дискурсу. 
Виокремлено основоположні для конструювання сучасного спортивного дискурсу 
філософсько-естетичні категорії, що знаходять своє втілення в іспанській мові та 
пояснюють його прагматику. 
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Багатоваріантність тлумачення терміна “дискурс” спричинило потребу 
синтезу акцентів, які ставляться науковцями при вивченні дискурсу у французькій 
(М. Фуко, Ю. Крістева, Д. Менґено, П. Шародо) та англосаксонській школах 
(Р. Водак, Т. ван Дейк, Н. Фейєрклоу). Зокрема, в межах цього дослідження йдеться 
про дискурс як продукт соціуму, що є інтерактивним, контекстуалізованим, 
належить до певної інстанції, є спрямованим на мету і характеризується 
інтердискурсивністю, тобто повноцінно реалізується та функціонує лише в 
універсумі інших дискурсів.  

Іспанськомовний спортивний дискурс є вторинним по відношенню до 
спортивної події і визначається як комунікативне явище, що ґрунтується на 
висвітленні та інтерпретації спортивних подій, конструюється всіма дотичними до 
спорту áкторами, перебуває в діалогічних відношеннях з іншими дискурсами, 
пов’язане із соціокультурними особливостями суспільства, а також чітко маркується 
суб’єктивним началом та домінантою експресивності. Спільнотою дискурсу є 
журналісти, спортсмени, письменники, вболівальники; дискурсивною формацією – 
сукупність усіх текстів визначеного корпусу, що можуть перебувати у відношеннях 
конкурентності між собою. 

Головним філософсько-естетичним теоретичним підґрунтям сучасного ІСД є 
спортивна подія, присвячена грі як виду естетичної діяльності, що є змаганням за 
своєю суттю. Визначальним для спортивного дискурсу є прагнення до перемоги, що 
характеризує філософсько-естетичне поняття агону (ἀγών) у значенні “гра”, 
“змагання”, “боротьба”: Tenemos hambre de éxitos, de títulos; el resultadismo es lo que 
manda en el fútbol [A. Suárez “Yo soy español”, 2012]. У результаті аналізу 
дискурсивної формації одного комунікативного проміжку (Чемпіонат світу з 
футболу 2014 р. – 234 газетні статті) встановлено, що на лексичному рівні динаміка 
реалізації концепції агону найширше представлена іменниками на позначення 
швидкості, сили, лідерства: velocidad – 13,2 %, triunfo – 8,8 %, presión – 6,6 %, fuerza 
– 5,5 %, batalla, conquista, duelo, esfuerzo – по 4,4 %, euforia, líder, pasión, peso 
pesado, superioridad – по 3,3 %, amenaza, arma, ataque, coraje, eficacia, grandeza, 
hambre, emoción, intensidad, libertad, liderazgo, lucha, motor, rapidez – по 2,2 %. 
Найпродуктивнішими прикметниками є ті, що виражають ознаку сили, захисту, 
винятковості: fuerte – 23,4 %, defensivo – 13,4 %, ofensivo – 11,5 %, rápido – 9,6 %, 
único, imponente, gigante, efectivo, contundente, colosal, clave, brusco, armado, 
apasionante – по 3,8 % кожен; а дієсловами – такі, що вербалізують процес боротьби, 
перемоги, завоювання: destrozar – 13,2 %, luchar, derrotar, defender, conquistar – по 
6,6 %, desnudar, comer a – по 4,4 %, apoderar, armar, atacar, batir (el récord), 
codearse, condenar, contragolpear, desangrar, desequilibrar, disparar, empequeñecer, 
machacar, marcar, orillar, paralizar, pelear, regatear, reinar, revolucionar, triturar, 
triunfar – по 2,2 % відповідно.  

У рамках концепції спортивної гри простежується реалізація естетичної 
категорії прекрасного, зокрема в аспекті, пов’язаного із вчинками, які людина 
робить заради інших та на користь батьківщини, як це визначав Арістотель. У 
сучасному спортивному дискурсі було виявлено тенденцію до вербалізації 
прагнення гідного представлення свого регіону чи країни на національній чи 
міжнародній арені під час змагань: Y su identificación con los colores de la bandera de 
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Andalucía le han convertido poco más o menos que en un símbolo más de nuestra tierra, 
embajador de la misma por donde quiera que va y motivo de orgullo para una gran 
mayoría de los andaluces [D. Gil Pérez “100 motivos para ser del Betis”, 2014]. 
Прагнення зробити гру видовищною (гра як вияв краси), а також особисті чесноти і 
таланти спортсменів є фундаментальними у творенні текстів ІСД в межах поняття 
арете (ἀρετή) у значенні “доброчесність”, “добротність, гарна якість”, 
“злагодженість, зібраність, придатність”. Ідеться не так про перемогу, як про 
прагнення зробити гру видовищною, наголошуючи на її високому рівні: Ellos 
pretendían otro objetivo: el Barça de Guardiola ha ganado con nobleza y ha establecido 
el compromiso deportivo como esencia de sus valores [M. Violán “El método Guardiola”, 
2012]. Головним áктором спортивних подій є спортсмен, перемоги якого 
представлені у парадигмі категорії героїчного: Cuando todo parecía perdido, con 87 a 
84… Ricky cogió el balón en media pista y anotó un triple inverosímil a tablero. 
¡Increíble! [A. Díez “Ricky Rubio. El chico maravilla”, 2014]. Найбільш 
продуктивними лексемами для реалізації арете та естетичної категорії героїчного є 
такі, що маркуються позитивними конотаціями та узагальненим значенням успішної 
гри. Це іменники estrella – 13,7 %, héroe – 11 %, leyenda – 7,9 %, crack – 6,3 %, 
orgullo, gloria – по 4,2 %, talento, mito, maravilla, honor – по 3,7 %, hazaña, alegría –
по 2,6 %, campeón, dignidad, espectáculo, fenómeno, festival, virtud – по 2,1 %, calidad, 
energía, éxito, fiesta, inteligencia, rey – по 1,6 %, alivio, creatividad, elogio, genio, joya, 
optimismo, patria, recital, reconocimiento, victoria – по 1 %; прикметники – el mejor – 
7,3 %, perfecto, espectacular – по 5,7 %, fantástico, excelente, épico, digno, brillante, 
orgulloso – по 4,8 %, magnífico, maravilloso, impresionante, estupendo – по 3,2 %, 
mítico, legendario, imperial, excepcional, espléndido – по 2,4 %, ambicioso, bello, 
divertido, equlibrado, especial, estelar, extraordinario, fenomenal, feliz, firme, gigantesco, 
impecable, importante, nacional, notable, preciso, respetuoso – по 1,6 %; дієслова – 
brillar (40 %), deslumbrar (20 %), evolucionar, impresionar, sacrificar – по 13,3 % 
відповідно. 

Якщо йдеться про опис спортивної невдачі гравців, критику поганої гри, 
передачу драматизму та розчарування від поразки, приниження, завершення 
спортивної кар’єри чи непередбачувані обставини (наприклад, травми), то такі події 
вербалізуються в межах категорії трагічного: La final parecía destinada a la rueda de 
penaltis, un calvario que España no merecía [S. Segurola “Héroes de nuestro tiempo”, 
2012]; Nadie pensó que Francia protagonizaría una de las peores pesadillas que ha 
vivido la mejor generación de la historia en el baloncesto español [Sport 11.09.2014]. 
Найпродуктивнішими лексемами на позначення поразки, її причин та наслідків 
виступають іменники derrota – 18 %, humillación – 10,8 %, pesadilla – 5,4 %, herida, 
decepción – по 4,8 %, víctima, golpe – по 4,2 %, tragedia – 3,6 %, huérfano, fracaso, 
castigo – по 3 %, tristeza, luto, dolor – по 2,4 %; catástrofe, derrumbe, maldición, sequía, 
shock – по 1,8 %, amargura, ansia, caos, depresión, fatiga, fiasco, frustración, gravedad, 
hemorragia, horror, hundimiento, lástima, masacre, pánico, pena, rabia, sufrimiento – по 
1,2 %; прикметники – el peor – 26 %, triste – 18 %, terrible – 8 %, catastrófico, 
doloroso, duro, negro – по 6 %; difícil, doliente, devastador, humillante, pésimo, trágico – 
по 4 %; дієслова – sufrir – 35,8 %, llorar – 17,9 %, temer/tener miedo – 15,3 %, 
arruinar, cicatrizar, devaluar, fallar, fracasar, frustrar, estrellarse, romperse – по 2,5 %. 
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Критика супроводжується вживанням іменників vergüenza – 21,5 %, debilidad, 
desastre – 14,3 %, error – 11,9 %, culpa, словосполученням sin alma – 10 %; enfado, 
fallo, ira – по 5,7 %. Нахабні дії чи зухвала поведінка кожного героя спортивного 
дискурсу можуть бути кваліфікованими в межах категорії гібрису та нарцисизму: 
Aunque Cristiano tenga el ego muy alto, hay un momento en el que hay que pensar en el 
equipo [El País 21.03.2012]; La Real tiene que bajar de la estratosfera … [Mundo 
Deportivo 24.08.2013]; Acto seguido se quitó la camiseta para delirio de sus fans y 
buscar esa ceremonia grotesca de su narcisismo. Es el Ronaldo que desprecio [El Mundo 
5.10.2013]. Тож головна прагматична настанова творців спортивного дискурсу 
вбачається в повідомленні та тлумаченні спортивних подій у межах естетичних 
категорій прекрасного, героїчного і трагічного, вербалізованих у текстах.  

Другий розділ “Лінгвостилістичні особливості іспанськомовного 
спортивного дискурсу” присвячено аналізу лексичних, синтаксичних та 
стилістичних мовних засобів, які домінують у мові спортивних рубрик та книжкової 
публіцистики. Також було проаналізовано композиційну організацію текстів, що 
формують собою феномен ІСД.  

У ІСД простежується тенденція до суб’єктивного опису подій, яка 
реалізується комплексом засобів на всіх мовних рівнях. Шпальти газет 
характеризуються різнорідною параграфемікою, яка використовується для 
досягнення перлокутивного ефекту. Редуплікація, гра слів, графічна реалізація 
фонетичних процесів у заголовках газетних видань застосовуються з метою передачі 
важливості спортивної події та репрезентуються через особисту емоцію автора: 
¡Chi-chi-chi, le-le-le! [Marca 29.06.2014]; ¡SíGue! [Mundo Deportivo 10.06.2015]; Illa, 
illa, illa, Illarra ventanilla [Marca 22.01.2015]; ¡Uff…! [Marca 12.09.2012]. На 
морфологічному рівні оцінні судження реалізуються шляхом використання морфем 
-azo, -ón; -ísimo (equipazo, golazo, momentazo; faltón, empujón) у функції збільшення 
та підкреслення якостей і характеристик майстерності гравців у межах позитивної 
оцінки; та відповідно -ito(a), -illo, -ín (paradita, golito, rojillo, pequeñín) – у зменшено-
пестливій функції з метою зниження категоричності висловлювання. Лексичний 
рівень характеризують виявлені контекстуальні новотвори, сформовані за 
допомогою основоскладання (Messilandia, Messidependencia, Llorentemanía, 
Catabarça, mini-Messi, Madridisco), афіксації (alemanazo, descruyfficación, Iniestazo, 
Iniesten, mousteridad, raulista, tiquitaquero), апокопи (Mou, Barça, Puyi); також 
типовим є використання акронімів для найменування гравців (CR7) чи стилю їх гри 
(La ‘BBC’ (Bale, Benzema y Cristiano)). 

Суб’єктивність та оцінні судження на лексико-семантичному рівні 
представлені використанням прикметників, пов’язаних із приємними чи 
неприємними відчуттями (fenomenal, estupendo, magnífico, fabuloso, maravilloso, 
insoportable, horroroso); оцінних і дескриптивно-оцінних прикметників у формах 
вищого та найвищого ступеня порівняння (enésimo, desastroso, el mejor, el peor, muy 
grande, menos polémico, más importante, más que satisfechos, más contundente, más 
defensivo та ін.); прислівників, що вживаються з метою інтенсифікації судження 
(únicamente, precavidamente, enormemente, vehementemente, muchísimo) і кванторів 
винятковості та універсалізації (siempre, solo, todo el mundo).  
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Для передачі ритму, емоцій, рухливої картинки спортивної події, тобто 
динаміки первинного спортивного дискурсу, використовуються засоби художньої 
мови, що разом зі структурно-смисловими та стилістичними фігурами є головним 
інструментом трансформації категорій прекрасного, героїчного і трагічного. 
Найпродуктивнішими з них є епітети та порівняння (un final descafeinado/armónico, 
un gol fabuloso, Hay pocos actos más dramáticos que una jornada de la Liga de 
Campeones [El País 13.03.2013]; El fútbol es maravilloso como cruel [As 12.08.2015]), а 
також гіперболізація (El eterno e histórico gen azulgrana de la autodestrucción vive en 
las últimas 48 horas un nuevo episodio [Marca 6.01.2015]), іронія, оксюморон 
(…Cuando el pequeño más grande de nuestro fútbol se hizo aragonesista para siempre 
[Marca 24.06.2014]), парономазія (El Calderón será una ‘caldera’ [Marca 22.01.2015]) 
та ремінісценції (Barça 2001, en busca de tiempo perdido [M. Vázquez Montalbán 
“Fútbol. Una religión en busca de un dios”, 2006]; El equipo soy yo [A.G. Castro “100 
motivos para ser del Barça”, 2012].  

Основним інструментом трансформації естетичних категорій прекрасного, 
героїчного і трагічного в ІСД є метафори: індикативні (суміжність форм чи 
предметів за функціональністю, а також кольору чи смаку): saborear el éxito; Él venía 
de dos años en los que el Barça había sido la locomotora del tren en todas las 
competiciones, y ahora podía verse en los vagones de cola. [J. Carlos Cubeiro “Liderazgo 
Guardiola”, 2010]) та концептуальні (найпродуктивнішими концептуальними 
метафорами у спортивному дискурсі сучасної іспанської мови виступають ті, на базі 
яких ґрунтуються реалізація інтердискурсивності та естетичних категорій). 
Системно використовується також уособлення як різновид метафори: Sin embargo, 
sus goles hablan de él como uno de los mejores delanteros del mundo [Marca 3.07.2014]. 
Характерним є вживання метонімії (використання номера гравця замість його імені: 
El 10 está harto de perder... [El País 6.01.2015]; назви країни замість гравців: España 
goleó en su despedida del Mundial [As 24.06.2014]; кольору форми замість імен: los 
blancos, los azulgrana; La sangre naranja de Robben contra el corazón albiceleste de 
Messi [As 9.07.2014]; назви стадіону замість публіки чи гравців: Anoeta también fue 
San Mamés [El País, 23.08.2013]; частини тіла замість опису якостей гравців: Sus 
cortas piernas son una amenaza [El País 12.03.2012]; ігрового інструментарію замість 
характеристики дій чи якостей гравців: … los azulgranas tuvieron otra oportunidad en 
las botas de Sandro [Marca 7.02.2015]; вказівка на місце народження, національність 
чи неофіційні назви гравців чи команд замість їх повного імені: el portugués, el 
fenómeno de Rosario; El de Fuentealbilla; colchonero, culé). Шляхом аналогічних 
переносів утворені також деякі терміни сучасного ІСД: pichichi (на позначення 
найкращого бомбардира сезону і назва самого трофею, що походять від прізвиська 
баскського нападника Рафаеля Морено Арансаді), zamorana (від імені воротаря 
Рікардо Самори, спеціальна техніка відбиття корпусом якого покладена в основу 
терміна). 

Синтаксичний рівень текстів ІСД варто розглядати з позиції домінування 
категорії суб’єктивності. Йдеться про засоби конструювання експресивного 
синтаксису, головними з яких є односкладні називні та безособові речення, а також 
неповні речення, парцеляція та еліпсис. Такі синтаксичні елементи фрагментації 
використовуються із прагматичною метою творення ефекту розмовного 
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неформального мовлення, обрамленого єдиним інтонаційним контуром, та з метою 
економії мовних ресурсів. Ритмізація повідомлення і контрастування аргументів 
досягається за допомогою паралелізму синтаксичних конструкцій. Полісиндетон, 
анафора, рондо є особливо продуктивними інструментами експресивного 
синтаксису у випадках, коли автори прагнуть увиразнити, підкреслити чи 
наголосити на певному семантичному елементі. Використання градації 
підпорядковане творенню ефекту нагнітання читацьких очікувань, а діалогічна 
єдність “питання – відповідь” вживається з метою імітації діалогу: ¿tiene Messi algún 
otro punto en común con estos jugadores? No, creo que no. Al menos, yo no sé verle 
ningún otro. [El País 20.03.2012]. Інверсія як синтактико-стилістичний засіб 
використовується для побудови емфази: у спортивному дискурсі активно 
представлена як емфаза підмета, так і додатка, означення чи обставини: Que el 
visitante no iba de broma pronto lo testificó Iturra adelantando a los andaluces tras 
aprovechar un error de Thiago en la cesión del balón. [El Mundo 17.01.2013]. Окличні 
та риторичні речення свідчать про відсутність об’єктивності у повідомленні 
спортивних подій та висловленні авторами своєї вболівальницької суб’єктивної 
позиції. Графічна просодія репрезентована передусім у заголовках: ¡La Roja, oh là 
là! [Marca 26.03.2013]. 

Зведення усіх конститутивних елементів дискурсу в одне ціле, тобто 
пов’язування висловлювань між собою в межах одного тексту, а також функцію 
встановлення зв’язку з позамовним чинником – контекстом – виконують 
дискурсивні маркери (об’єднані спільною прагматичною метою неоднорідні класи 
слів, які виконують комунікативну функцію). Вписування автора-мовця в дискурс, 
тобто суб’єктивне начало спортивного дискурсу, простежується головним чином у 
використанні дейктичних маркерів першої особи однини та множини, а також 
особових займенників третьої особи множини (Ustedes) для встановлення контакту з 
читачами: imaginen, ¿Les suena?, adivinen, pregunten; a ver si podemos; Hay que 
frotarse los ojos, pero con cuidado: no borren jamás lo que vieron anoche [As 
26.07.2012]. Маркерами контролю контакту і апеляції виступають вигуки oye, mira, 
ojo, vamos. Маркери коментування, організації, відхилення від теми, вираження 
згоди характеризуються вищим ступенем суб’єктивності: Por supuesto, en el 
baloncesto más profesionalizado del planeta el dinero es importante, pero los jugadores 
no se mueven por estos instintos tan básicos [Marca 3.07.2014]. Дискурсивними 
маркерами найвищого рівня суб’єктивності є оператори, що підсилюють (en 
realidad, en rigor, de hecho, en efecto), послаблюють аргументацію (bueno, un poco, yo 
diría, digamos) чи конкретизують інформацію (mejor dicho, quiero decir). У 
проаналізованому корпусі текстів маркери судження та суб’єктивної оцінки 
виявилися найбільш продуктивними: lo normal es que, parece mentira que, no es 
casualidad que, es cierto que та ін.: No es casualidad que en la Era Open … tan sólo 11 
tenistas, cuatro hombres y siete mujeres, hayan sido capaces de ganar el mismo año, y 
con apenas un mes de margen, los títulos de Ronald Garros y Wimbledon [Marca 
7.03.2014]; Pasase lo que pasase en la final, esa generación ya era la mejor del 
baloncesto español [A. Díez “Ricky Rubio. El chico maravilla”, 2014]. Епістемічна 
модальність як формотворчий чинник категорії суб’єктивності твориться за 
допомогою конекторів no sé, no estoy seguro de que, tal vez, me parece, creo, pienso, 
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considero: Сreo que están muy equivocados si dan por sentado que el Barcelona estará en 
semifinales [Marca 22.01.2015]. Маркери негації (no, ni, nunca, jamás, tampoco, nadie, 
ninguno) використовуються для критики спортивних невдач і творення ефекту 
гіперболізованого судження – Apareció su peor versión, la del jugador pusilánime, 
después de su éxito en Zaragoza. No emergía la creatividad en los medios y no entraban 
en juego los delanteros. Tampoco mezclaron bien anoche Cesc y Villa. Ni siquiera se 
contaron tiros a la portería del Levante [El País 20.04.2013], а також передачі 
нейтрального ставлення: Ni ha surgido de la nada ni es un futbolista con una progesión 
inesperada [Marca 7.06.2014]. Найпродуктивнішою формою функціонування 
маркерів негації є ni…ni; no…no та варіанту no…ni, а також конструкцій ni siquiera, 
ni + N, ni + gerundio, ni + V, sin + V. 

Іспанськомовна спортивна публіцистика характеризується існуванням 
спеціальних спортивних рубрик, зокрема, контрхроніка (contracrónica), Historia 
Marca, Historia Sport, El personaje, El protagonista, Serial (газета Marca), El debate, 
Uno a uno, La polémica. Варто підкреслити, що надання прогнозів та залишення 
фіналу відкритим є характерним для статей усіх проаналізованих видань: La única 
solución razonable sería que Bartomeu anunciara ahora que convoca elecciones a final 
de temporada… De lo contrario, quizá... [Sport 6.01.2015]. Аналітичні статті 
трансформуються у рубриках La pizarra de…; La cocina de Ortego (від імені автора 
Enrique Ortego), Futbolitis (Marco López); Mi partido; Futbolero soy yo; Con perdón; Mi 
verdad; Del campo al césped, El observador; Opinión. Якщо йдеться про журналістів, 
які працюють на важливих міжнародних змаганнях, то вони є авторами текстів 
колонок Diario de viaje (варіант Diario de un viajero у газеті Mundo Deportivo). Marca 
opina (газета Marca) видається без вказівки на авторство, однак вербалізує 
суб’єктивну думку щодо спортивної події, в той час як El senado Marca має 
інформаційно-аналітичний характер, адже репрезентує експертну думку. Головне 
антиципаційне навантаження подальшого тексту статті припадає на заголовок. 
Аналіз формальних ознак дозволяє виокремити номінативний заголовок (Benditos 11 
metros [Marca 28.06.2013]) та дефінітивні форми (Nadal suma y sigue en Cincinnati 
[Sport 19.08.2013], що мають властивість чергуватися з текстом-міркуванням. 
Типовими є прагматичні варіанти назв: імперативи та інтерогативи. Об’єктивність 
інформації забезпечується наведенням статистичних даних, кількісного аналізу, 
інфографіки матчу, діаграм, цитуванням, графічного репортажу. Цю ж функцію 
виконує рубрика La frase, а також Інтернет-комунікаційна рубрика Tu equipo en un 
‘tuit’. Прагматичну функцію блискавичного реагування на спортивну подію виконує 
запозичена із соціальних мереж та блогів рубрика Los memes del día.  

У третьому розділі “Прагмадискурсивні особливості іспанськомовного 
спортивного дискурсу” проаналізовано дискурсивні особливості публіцистичних 
текстів спортивної тематики. 

Встановлено, що лексичний рівень ІСД характеризується відкритістю до 
запозичень з інших мов. Йдеться про кальковані та запозичені терміни з англійської 
мови (crack, fuera de juego, juez de línea, gol, míster, medio volante; feeling, fair play, 
play off, set тощо), а також ономастичні й топографічні найменування каталонською 
і баскською мовами (Francesc Vilanova i Bayo, Ciutat Esportiva, Barça; Ager Eketxe, 
txuriurdin, txuribeltz). Культурно марковані найменування стилів гри чи неофіційні 
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назви команд з інших країн зберігають оригінальну орфографію: jogo bonito; 
canarinha; azurri; los orange.  

Дискурс розглядається у дослідженні як процес і результат, відповідно у 
граматичному і прагматичному аспектах, останній із яких вимагає врахування 
контекстуальних особливостей. Як комунікативне явище, що є відкритим до 
зовнішніх впливів, у сучасному ІСД простежуються особливості адміністративного 
поділу Іспанії. Зокрема, йдеться про увиразнення регіональних та соціокультурних 
характеристик країни: sociedad catalana; el orgullo por lo propio (статут клубу 
“Атлетік” з Країни Басків); Como buen gallego, Míchel Salgado defiende su región con 
uñas y dientes. Le gusta todo lo que está relacionado con su tierra… [J. Rivero “El ritmo 
de la cancha. Historias del mundo alrededor del baloncesto”, 2012]; Dije: “Bona nit, 
afició. Visca el Barça. Visca Catalunya. I visca...” Fue entonces cuando todo el mundo 
gritó a la vez: “Fuentealbilla”. Objetivo cumplido... Pensé: “Madre mía, Andrés, esto sí 
es grande. Has conseguido que ochenta mil personas griten el nombre de tu pueblo” [A. 
Iniesta “Un año en el paraíso”, 2009]. Лексеми beticismo, sevillismo, espanyolismo, 
madridismo, valencianismo вживаються на позначення підтримки окремого клубу та 
філософії гри, що асоціюється з ним. У сучасному ІСД історична тенденція до 
суперництва між двома найсильнішими футбольними клубами виливається у 
творенні комунікативно і прагматично маркованих одиниць madridismo та 
barcelonismo: Además el Barça no es español (está feo ahora eso de ser español) sino 
catalán, y ser catalán siempre ha sido más moderno, claro [A. Gil-García González “100 
motivos para ser del Madrid”, 2012]); Es importante meter a gente joven, también 
españoles. En el Madrid la base nacional es super importante [El Mundo 30.07.2013]. 
Слоган каталонською мовою més que un club демонструє перенесення спортивних 
характеристик у політичну площину, а саме: підтримка клубу означає підтримку 
каталонської культури: Los jugadores del Barça, mientras hacen 12 km de footing a los 
órdenes de Seguer, son anglosajones con las piernas, pero con la cabeza y con las manos 
son bien catalanes. Hacen footing, pero cogen rovellons, y, de regreso, al Nou Camp, 
asan butifarra, costelles de be y rovellons [M. Vázquez Montalban “Una religión en busca 
de un dios”, 2006] та прагнення здобути незалежність, як це можна простежити у 
дискурсі головного тренера “Барселони” сезону 2008-2012 р. Х. Ґвардіоли: … somos 
un país imparable. ... Muchas gracias y visca Cataluña [A. Violan “El método 
Guardiola”, 2012] та у текстах про нього: Guardiola es un excelente representante del 
país: catalán hasta la médula, sensatamente apasionado, por completo identificado con 
los colores, comprometido con la cultura a la que pertenece.... Лексеми azulgrana, culé, 
el Clásico, merengue, madridista також набувають лінгвокультурних дискурсивних 
характеристик. У проаналізованій праці “100 motivos para ser del Madrid (y no del 
Barça)” виявлено 15 лексем із коренем “madrid” у заголовках до розповідей і 
жодного, в якому б згадувалось lo español. “100 motivos para ser del Barça (y no del 
Madrid)” містить 26 лексем із коренем “barç” та “catalan”, а також 6 розповідей із 
присвятою Каталонії: “El Barça apoya a la música catalana”, “El Barça es Cataluña”, “El 
Barça es el ejército desarmado de Cataluña” тощо.  

Окрім вербалізації регіональних характеристик, в ІСД представлений 
об’єднуючий загальноіспанський чинник. Так, метонімія lo/un español, що 
утворилася шляхом субстантивації прикметника, використовується як спільний 
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знаменник на позначення гравця національної збірної: Cuando el italiano se relamía 
ante su desenlace preferido, apareció un español, portero de profesión, para reclamar 
una jerarquía desconocida en una noche para el recuerdo [A. Suarez “Yo soy español”, 
2012]. Під час опису міжнародних змагань використовується метонімія на 
позначення національної збірної La Roja (la selección española): La Roja se exhibe 
como el mejor equipo de todos los tiempos [Marca 1.07.2012]. 

Дослідження дискурсу як комунікативного процесу конструювання значення 
через використання мовних знаків у конкретному культурному контексті дозволяє 
виявити особливості культури різних країн в ІСД. Так, показовими для опису та 
аналізу дотичних до Аргентини, Бразилії, Великобританії та Голландії подій є 
лексеми: el che, samba, Beatles, guaraná, corsario; Los argentinos hoy sólo miran a 
Messi y rezan para que este Van Gogh de la pelota se muerda la oreja en lugar de 
encontrar la senda de los girasoles [El Mundo 9.07.2014]; Messi derriba el muro hacia 
Berlín [Marca 6.05.2015]. На присутність іспанських соціокультурних характеристик 
вказують лексеми із семантичного поля корида та похідних від нього прізвиськ 
спортсменів (toro, torero, torear, espada, matador): Menotti aseguró que el equipo debía 
definir su estilo de una vez por todas: “España tiene que decidir si es toro o torero” [M. 
Gutiérrez “Frases de fútbol”, 2011]; національні мистецькі символи: література, 
живопис, архітектура, музика (picaresca, ironía quevediana, el guitarreo de España, 
sevillana, flamenco; El Real Madrid, así, es al fútbol lo que Lorca a la poesía, Dalí a la 
pintura o Buñuel al cine de autor, el más grande [M. Gutiérrez “Frases de fútbol”, 2011]; 
Betis y cofradías, béticos y capillitas, fútbol y Semana Santa. Son fenómenos sevillanos 
indisolublemente unidos en cada casa, en cada familia [D. Gil Pérez “100 motivos para 
ser del Betis”, 2014]; іспанська гастрономія (Y una decisión así se toma en frío. Como 
el tinto de verano [Marca 24.06.2014]; No hacía falta examen, pero es bueno probar el 
jamón aunque sea pata negra XXL [Marca 13.08.2014]. Мова, відтак, є інструментом 
конструювання оригінального спортивного культурно маркованого дискурсу. 

Іспанськомовна дискурсна спільнота залучає різні сфери суспільного життя до 
творення дискурсу, що об’єктивує аналіз поняття в межах теорії 
інтердискурсивності, тобто синкретично: з позицій різних дискурсів. Інтердискурс є 
функціонуванням одного дискурсу в системі інших; результатом інтеграції багатьох 
дискурсів, що співвіднесені функціонально в єдине ціле. Метафора та метонімія є 
головними засобами реалізації такої тенденції. 

Основними групами лексичних інтерференцій зі спортивного у розмовний 
дискурс є номінативна та предикативна: cantera, forofo, precalentamiento, tarjeta 
amarilla (roja); (casarse) de penalti, meter gol, ganar por goleada, colgar las botas, 
devolver la pelota, ser un crack тощо. Тенденція до конверсаціоналізації спортивного 
дискурсу іспанської мови реалізується шляхом залучення елементів розмовної мови, 
що активно застосовуються спортивними журналістами як у публіцистиці, так і в 
книгах, присвячених спортивним подіям. Елементи живого розмовного мовлення: 
іменні, прислівникові та дієслівні сталі вирази, фразеологізми, приказки та алюзії до 
них, емоційно-експресивна та звульгаризована лексика – створюють ефект 
візуалізації спортивної події на папері, що доповнюється використанням елементів 
сленгу: Fue cabeza de turco el delantero, antiguo jugador de Cruzeiro y Atlético… [El 
Mundo 9.07.2014]; Además, el PSG está dispuesto a tirar la casa por la ventana y se 
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habla de que ofrecerá 60 millones [Marca 10.07.2014]; Como sus mellizos de la 
paparruchada financiera de Madrid, Chelsea o París [ABC 24.06.2014]; Nos complicó 
siempre la vida y, qué caramba, se pudo poner por delante varias veces [Marca 
28.06.2013]. Характерними є іменні групи виразів розмовного стилю із типовою 
структурою SN (det+N+ady, N+det+ady): recital de fútbol, gol de oro, a puerta vacía; чи 
SV (N+ CD): abrir la lata, tener/pasar hambre.  

Одним із найпродуктивніших інтердискурсивних перетинів з ІСД є сфера 
релігійного й магічного дискурсу: la fe verdiblanca; … pero la pierna de un santo 
salvó a la selección, quizá la pierna de Dios [A. Suárez “Yo soy español”, 2012]; El santo 
de los guantes; Al manacorí le impresiona la catedral de la raqueta por los silencios que 
hay durante los puntos… [Marca 24.06.2014]. Просторова і часова відмежованість 
спортивної події сприяє творенню “сакрального” хронотопу на шпальтах газет та у 
книгах публіцистичного стилю: En el penúltimo clásico, la penúltima misa mayor de la 
Catedral ... [El País 14.04.2013]; El beticismo, que no es una religión (o sí), también tiene 
su templo…; … y, por supuesto, sus peregrinaciones [D. Gil Pérez “100 motivos para ser 
del Betis”, c.186]. Аналізована дискурсивна формація Чемпіонату світу з футболу 
2014 р. засвідчила вживаність лексеми dios з частотністю 16,9 %, milagro (milagroso) 
– 13 %, magia (mágico) – 10,4 %, trascendencia, cielo, alma – 7,8 %, suerte, templo – 3,9 
%, otro planeta, infierno, galáctico, fe, espíritu, esférico, divino, catedral, bíblico, 
bautizar, ángel – по 2,6 % відповідно. У загальному корпусі дослідження 
репрезентованими також є лексеми на позначення водночас як святості, пророків, 
Трійці, раю, обрядів, пов’язаних із хрещенням, так і проклять та демонів: santo; 
profeta; Santa trinidad; salvador; altar; paraíso; Biblia; demonio; maldición; muerte; Ahí 
murió el partido para la Real y se abrió el cielo para un Eibar...  [El País 25.08.2014]; La 
camiseta del Barça siempre ha sido algo sagrado para la afición culé [Mundo Deportivo 
3.12.2014]. Відтак, прагматична настанова вживання таких лексичних одиниць 
полягає, з одного боку, у наданні вищого ступеня похвали спортсменам, а з іншого – 
у критиці їх дій. Звернення до інтердискурсивних зв’язків спорту з релігією свідчить 
про допуск особистих агентів до творення спортивного дискурсу, тобто важливі 
заслуги та перемоги асоціюються з конкретними особами, в той час як магічна 
складова свідчить про неможливість відносно раціонального пояснення якостей чи 
дій гравців.  

Продуктивним джерелом інтердискурсивності також є лексеми, що походять з 
дискурсу кінематографу і театру, на позначення артефактів і мистецьких реалій, 
жанрів, порівняння з відомими кіноперсонажами: Si el fútbol tiene un guionista, que le 
den el Oscar … [As 12.08.2015]; El culebrón Alexis está muy cerca de llegar a su fin [As 
9.07.2014]; Havi Hernández en el Forrest Gamp de la selección, pero el Forrest Gamp 
inteligente [M. Vázquez Montalbán “Fútbol. Una religión en busca de un dios”, 2006]. У 
сучасному ІСД представлено і термінологічний апарат історії та теорії літератури: 
Para la familia Messi, no solamente para Lionel, lo que ha pasado es una especie de 
cuento de hadas… [J. C. Cubeiro “Liderazgo Guardiola”, 2010], Realismo mágico en el 
Camp Nou [Sport 19.08.2013]. Використання метафор, суміжних з історичним 
дискурсом, дозволяє авторам провести паралелі між відомими звитяжцями 
минулого і сучасними вагомими заслугами спортсменів у межах реалізації категорії 
героїчного у випадку перемоги чи трагічного у разі поразки, а також вказує на 
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економію мовних засобів: Ibrahimovic y su guardia pretoriana [El Mundo 28.03.2012]; 
No fue una derrota más. Fue el The End de una época que añoraremos toda la vida. El 
batacazo de la selección no tiene nombre. Bueno, sí. Como cayó un imperio, podemos 
hablar de Waterloo [Marca 12.09.2014].  

Передача ритму спортивного змагання у текстах досягається за допомогою 
інтердискурсивних перетинів зі сферою живопису: El Atlético está como un pincel  
[Marca 23.08.2014]; ... el Museo del Real Madrid ofrece otro tipo de arte: es el auténtico 
Louvre del fútbol, un templo con más de 10.000 trofeos [L. Miguel Pereira “Biblia del 
Real Madrid”, 2010]. Лексеми з музичного дискурсу, використовуються за 
принципом опису суміжності фізичної діяльності, легкості та вправності рухів, 
злагодженості гри учасників і вдалого ритму:  la pareja de baile que formaban Xavi e 
Iniesta, con Busquets, majestuoso, de dama de honor [El País 12.03.2012]; Ricky llevó la 
batuta de una orquesta con unos músicos que tocaban solos [A. Díez “Ricky Rubio. El 
chico maravilla”, 2014].  

Реалізації прагматичної функції підпорядковане використання лексем з 
кулінарного дискурсу, а також термінології медицини та фізіології, особливо коли 
йдеться про опис поразок, трагічних подій, аналізуються спортивні невдачі: Como 
admiré al Buitre, jugador de matices, delicado como una mayonesa, pero imprescindible 
en cualquier plato basado en sabores macedónicos, e incluso al marrullero Hugo 
Sánchez… [M. Á. Violán “El método Guardiola”, 2012]; Alemania se comió a Brasil en 
media hora [Sport 9.07.2014]; España fue una hemorragia, calamitosa en todas sus líneas 
y terminó por los suelos, como un guiñapo [El País 13.06.2014]; Un año después, el 
Atlético salió de su letargo y consiguió su celebradísimo doblete de la 95/96 [M. Gutiérrez 
“Frases de fútbol”, 2011]. Комунікативна тональність такої діалогічності спортивного 
дискурсу іспанської мови свідчить про його відкритість, що дозволяє простежити 
важливу соціальну направленість спортивного дискурсу, зреалізовану у мові.  

Проаналізований корпус дослідження засвідчив також семантико-стилістичну 
трасформацію вже відомих преконструктів спортивної сфери: The ‘Special Three’... 
En 16 meses desde su debut ha ganado tres títulos, los mismos que ha sumado Mourinho 
en tres temporadas en el Bernabéu [Marca 18.05.2013] як алюзія до The ‘Special One’ 
Ж. Моуріньо; Del ‘Pep Team’ al ‘Lucho Team’ як порівняння стилю гри “Барселони” 
під керівництвом двох тренерів [Marca 6.06.2015]; Más que un triplete – Más que un 
club [Mundo Deportivo 7.06.2015] у статті про вражаючу перемогу “Барселони” у 
фіналі Ліги Чемпіонів. А отже, йдеться про дискурс у дискурсі, адже його творці 
апелюють до фонових знань читачів. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У висновках узагальнено основні результати дослідження, отримані у процесі 
аналізу сучасного іспанськомовного спортивного дискурсу. Доведено 
продуктивність вивчення лінгвопрагматичних особливостей сучасного 
іспанськомовного спортивного дискурсу за допомогою механізмів семантики, 
прагматики і синтаксису.  

Ілюстративний матеріал дослідження засвідчив прагматично зумовлену 
тенденцію до опису спортивних подій шляхом трансформації філософсько-
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естетичних категорій прекрасного, героїчного і трагічного, що функціонують разом 
із концепцією агону (змагання за перемогу) та арете (видовищної гри) як 
конститутивних при наданні позитивних характеристик та доповнюються гібрисом 
(зухвалість та надмірна впевненість) і нарцисизмом у негативно конотованих 
мовних одиницях. 

У результаті дослідження дискурсу як соціальної практики комунікативних 
взаємин, що враховує контекст, з’ясовано особливості сучасної мовної ситуації 
іспанського суспільства: йдеться про лексичне інкорпорування баскської та 
каталонської мов, а також про лексеми на позначення національного колориту у 
ІСД. 

Аналіз лінгвопрагматичних особливостей ІСД засвідчив, що мова текстів 
спортивної тематики є суб’єктивно маркованою: морфологічний рівень текстів 
характеризується використанням афіксів із семантикою збільшення та зменшення, 
оцінними і дескриптивними прикметниками, прислівниками у функції 
інтенсифікаторів, контекстуальними новотворами. Прагматична настанова авторів 
реалізується також за допомогою використання художньо-стилістичних засобів: 
метафоричних і метонімічних перенесень, уособлень, порівнянь, епітетів, 
гіперболізації, іронії, а також оксюморону, парономазії, алюзій та ремінісценцій. 
Комунікативна функція як образної, так і концептуальної метафори та уособлення 
увиразнюється в реалізації естетичних категорій прекрасного, героїчного, 
трагічного, метонімії – у перенесенні позначення номера гравця, назви команди, 
країни, стадіону, кольору форми, найменувань частин тіла, об’єктів гри, у вказівці 
на національність чи місце походження замість вживання імені гравця. 
Синтаксичний рівень текстів ІСД характеризується домінантою використання фігур 
експресивного синтаксису: еліпсису, неповних і односкладних називних та 
безособових речень. Анафора, полісиндетон, рондо, інверсія, розвинена в емфазу, 
градація, принцип контрасту, окличні речення та непрямий порядок слів у реченнях, 
паралелізм синтаксичних конструкцій використовуються з метою економії мовних 
засобів та вербалізації ритміки спортивної події у текстуальному описі. 

Встановлено, що композиційна обрамленість текстів ІСД забезпечується 
дискурсивними маркерами, функція яких полягає у пов’язуванні висловлювань між 
собою та встановленні зв’язку із контекстом повідомлення. Вписування автора у 
дискурс відбувається за допомогою особових дейктичних маркерів, суб’єктивну 
оцінку головним чином виражають маркери контролю контакту, негації та 
судження. На рівні текстової організації іспанські спортивні газети 
характеризуються наявністю спеціальних рубрик, що уможливлюють проведення 
додаткового аналізу подій, а також для авторського висловлення суб’єктивної 
перцепції. Електронна комунікація взаємодіє із друкованими виданнями шляхом 
перенесення інформації з соціальних мереж у газетні видання. 

Проведений дискурсивний аналіз дозволив з’ясувати актуальні соціокультурні 
особливості Іспанії: зокрема, конструювання власної баскської мовної ідентичності 
з боку ФК “Атлетік”, протистояння ФК “Реал Мадрид” та ФК “Барселона”, що 
відображене у мові. Виявлено, що акцентування уваги на власній ідентичності 
характерне для пробарселонського дискурсу (першочерговість висвітлення подій у 
виданнях, інкорпорування каталонської мови в іспанські тексти). Встановлено, що 
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сучасне життя Іспанії в межах ІСД відображають національні культурні коди, 
репрезентовані у мові спорту. Як газетні статті, так і книжкова публіцистика 
використовують культурні реалії для опису спортивних подій та характеристики 
спортсменів. Так, виокремлено семантичне поле кориди, елементи національної 
кухні, а також іспанські мистецькі символи. Релігійний дискурс, магія, 
кінематограф, театр, література, історія, живопис, музика, кулінарія, медицина і 
фізіологія є головними джерелами інтердискурсивних перетинів спортивного 
дискурсу. Прагматична мета використання таких лексем полягає у прагненні авторів 
скоротити відстань між творцями текстів і читачами шляхом апелювання до 
загальновідомих реалій та символів.  

Перспективним напрямком майбутніх наукових розвідок, з огляду на 
результати проведеного дослідження, є вивчення дискурсу вболівальників та 
Інтернет-комунікації, а також залучення інших видів спорту до аналізу із 
подальшим компаративним аналізом. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Котенко В. Л. Лінгвопрагматичні особливості іспанськомовного 

спортивного дискурсу. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за 

спеціальністю 10.02.05 – романські мови. – Київський національний університет 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2015.  

Дисертацію присвячено дослідженню лінгвопрагматичних особливостей 
іспанськомовного спортивного дискурсу на матеріалі преси та книжкової 
публіцистики. Проаналізовано мовну реалізацію фундаментальних філософсько-
естетичних категорій, що трансформуються в дискурсі. Виокремлено 
найпродуктивніші мовні засоби реалізації авторської прагматичної настанови 
спортивного дискурсу з урахуванням його суб’єктивного начала на лексичному, 
морфологічному та синтаксичному мовних рівнях; досліджено стилістичні 
характеристики текстів ІСД. Особливу увагу приділено комунікативному феномену 
метафори та метонімії як продуктивним мовним засобам. Виявлено соціокультурну 
маркованість та діалогічність іспанськомовного спортивного дискурсу щодо інших 
дискурсів з позиції теорії інтердискурсивності. Окреслено особливості спортивних 
рубрик і функціонування дискурсивних маркерів як інструмента зв’язку мовного й 
прагматичного значень, тексту й контексту. 

Ключові слова: іспанська мова, спортивний дискурс, прагматика, 
суб’єктивність, інтердискурс, дискурсивний маркер. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Котенко В. Л. Лингвопрагматические особенности испаноязычного 
спортивного дискурса. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук по 
специальности 10.02.05 – романские языки. Киевский национальный университет 
имени Тараса Шевченко, Министерство образования и науки Украины. – Киев, 
2015. 

Диссертация посвящена исследованию лингвопрагматических особенностей 
испаноязычного спортивного дискурса (ИСД) на материале прессы и книжной 
публицистики. Проанализирована языковая реализация фундаментальных 
философско-эстетических категорий, которые трансформируются в дискурсе. 
Выделены наиболее продуктивные языковые средства реализации авторской 
прагматической установки спортивного дискурса с учетом его субъективного начала 
на лексическом, морфологическом и синтаксическом языковых уровнях; 
проанализированы стилистические характеристики текстов ИСД. Особое внимание 
уделено изучению коммуникативного феномена метафоры и метонимии как 
продуктивных языковых средств. Определена социокультурная маркированность и 
диалогичность испанскоязычного спортивного дискурса по отношению к другим 
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дискурсам с позиции теории интердискурсивности. Выделены особенности 
спортивных рубрик и функционирования дискурсивных маркеров как инструмента 
связи языкового и прагматического значения, текста с контекстом. 

Ключевые слова: испанский язык, спортивный дискурс, прагматика, 
субъективность, интердискурс, дискурсивный маркер. 
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The thesis deals with the problem of the phenomenon of the modern Spanish sports 
discourse represented by newspaper texts and books on the artistic journalism through the 
mechanisms of pragmatics, syntax, and semantics. Significance of the sports culture in the 
Spanish society determines a broad range of texts dedicated to the description and analysis 
of sports events. Discourse is studied as an entity, which is clearly marked by the 
sociocultural peculiarities. 

Spanish sports discourse is defined as an open communicative multifaceted entity, 
based on coverage and interpretation of sports events, constructed by all actors related to 
sports, remains in constant dialogue with other discourses and sociocultural peculiarities 
of the society, and is clearly marked by subjectivity and expressiveness as the main criteria 
of its investigation.  

Spanish sports discourse is based on the categories of classical aesthetics and 
philosophy: beauty, heroic, and tragic. It was analysed according to how the concepts of 
the game, agon (competition), arete (spectacular game), hubris (overconfidence) and 
narcissism in the negative connotation that are part of these categories are transformed in 
the contemporary sports texts together with the pragmatic role they accomplish.  

Significant linguistic features of the Spanish sports discourse were also defined in 
the dissertation. At the morphological level we distinguish the use of augmentative and 
diminutive affixes, apocope forms, acronyms, descriptive and evaluative adjectives, 
adverbs in function of intensifiers, and contextual neologisms. Stylistic tools that 
implement the realization of the above mentioned aesthetic categories are also being 
dwelled on. Special attention is paid to the pragmatic role of metaphors and metonimies as 
well as to comparisons, epithets, hyperbole, irony as one of the tools the pragmatics and 
oxymoron, annomination, allusions, and reminiscences. Syntactic level of the texts that 
belong to the Spanish sports discourse is characterized by the dominant usage of figures of 
expressive syntax: ellipsis, incomplete and monosyllabic denominative and impersonal 
sentences. Anaphora, polysyndeton, rondo, inversion, emphasis, gradation, the principle of 
contrast, exclamation sentences and indirect word order in sentences, as well as parallel 
syntax are used with the aim to reach linguistic economy and also to verbalize dynamic 
rhythm of the sports event in the textual description.  

All the information presented in the sports texts is being structured with the help of 
discourse markers: neutral, subjective, and markers of negation. Special attention is paid to 
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the deictic markers that represent subjective perspective of the speaker. Spanish sports 
newspapers are characterized by the usage of the special columns that serve both as 
platforms for further analysis events and the authors’ expression of their own subjective 
perception of the sports events. Electronic communication penetrates print media by 
incorporating information from the social networks into the newspaper editions. 

Pragmatic and discourse peculiarities of the Spanish sports discourse were also 
analysed in the dissertation. It was proven that there existed a clear tendency to 
incorporate peculiarities of the Spanish language situation (i.e. Basque and Catalan 
languages) into the sports texts, thus it is socioculturally marked. Metonymical 
constructions denoting ethnical background of the players are widely used as well. The 
premise of the openness is presented in the dialogical relations between the Spanish sports 
discourse and other discourses in terms of interdiscourse relations that are understood as 
the interaction between several discourses that marks a particular space and tends to 
generate new meanings. The dissertation singles out the main	   types of these discursive 
intersections. To a greater extent we are talking about sports discourse VS religion, magic, 
art, cinema, literature, medicine, history, and cuisine. Spanish cultural codes are also 
presented in the formation of sports-subject texts, which demonstrates integration of the 
sports discourse into the global scale of Spanish culture.  

Further research may be focused on the study of Internet-based communication and 
sports fans interaction, as well as other sports’ analysis in the comparative framework. 

Key words: Spanish language, sports discourse, pragmatics, subjectivity, 
interdiscourse, discourse marker.  

 


