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ВСТУП 
	  

Спорт як культурний феномен відіграє значущу роль в іспанському 

суспільстві: він був дієвим інструментом пропаганди за часів франкізму та 

є однією з культурних візитівок країни за кордоном сьогодні. Іспанія – 

спортивна країна, спорт є проявом широкої соціальної практики. Чотири 

іспанські футбольні клуби входять до десятки найкращих клубів Європи 

(за статистикою, наданою офіційним сайтом УЄФА 25.09.2014) 

національна збірна поспіль виграла два Чемпіонати Європи та Чемпіонат 

світу (2008-2012); іспанські баскетболісти є визнаними гравцями як NBA, 

так і Чемпіонатів Європи (збірна вийшла до чвертьфіналу Чемпіонату світу 

з баскетболу 2014 р.; здобула бронзову медаль Чемпіонату Європи 2013 

року, срібну 2007 рр., та золоті – змагань 2011 і 2015 рр.); Р. Надаль 

(станом на 2014 рік) є другою ракеткою світу, а Д. Феррер входить у 

десятку найкращих тенісистів. Активність та успіхи іспанських 

спортсменів на міжнародній арені, значна зацікавленість соціуму у 

спостереженні за спортивними подіями, його участь у цьому процесі, 

чисельність видань, присвячених спортивним подіям (спортивна газета 

Marca є другою за чисельністю тиражу газетою Іспанії (cтатистика липня 

2014 – червня 2015 року, надана Агенцією Introl, що моніторить та 

контролює друковані засоби масової інформації), творення багатогранного 

медіапродукту (телебачення, радіо, газети, журнали, соціальні мережі, 

реклама) – все це вимагає детального аналізу феномену сучасного 

іспанськомовного спортивного дискурсу: складного, досі недослідженого 

та актуального для вивчення в українській науці явища. Його аналіз 

можливий лише за допомогою міждисциплінарного підходу, тобто із 

залученням знань з історії, філософії, соціології, культурології та 

лінгвістики.  

Опис, аналіз та підведення висновків щодо тієї чи іншої спортивної 

події здійснюється за допомогою мовного інструменту. Саме через мовні 

явища стає можливо розкрити смисли, сформувати стереотипи, 
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культивувати образи героїв та антигероїв, зрештою, надати детальний 

аналіз спортивних подій як для вболівальників, так і для неекспертів. 

Оскільки феномен спорту є однією з модальностей соціальної діяльності та 

творить у такий спосіб соціальну історію, то дискурсивний аналіз таким 

чином став засобом вивчення ідентичності та менталітету і дозволяє краще 

зрозуміти національну культуру Іспанії за допомогою мовного 

інструментарію.  

Ступінь наукової розробленості теми. Ґрунтовним вивченням 

теорії дискурсу займалися філософи та лінгвісти Р. Водак [96, 309], 

Т. ван Дейк [201-203], Ж. Дерріда [198], Ю. Крістева [79], М. Фуко [212, 

213], М. Пешо [271]; Н. Д. Арутюнова [5, 6], А. Д. Бєлова [12, 13], 

В. І. Карасик [59, 60], В. М. Кулик [84], М. В. Ляпон, М. Л. Макаров [90], 

І. П. Сусов [133], Л. С. Павлюк [104, 105], О. О. Селіванова [123]; 

Г. Ґжміль-Тилуткі [224]. До філософських питань спорту та ігор зверталися 

Й. Гейзинга [32], Р. Каюа [62], Р. Барт [172], С. Коннор [190], Г. Ґумбрехт 

[37], Ж. П. Сартр [121]. Іспанську спортивну періодику досліджували 

Г. Фореро [166], Х. Кастаньйон Родріґес [279-283], Х. Мартінес Альбертос 

[246], Г. Медіна Переc [252], А. Алькоба [159], М. Мораґас [256], Х. Луїс 

Рохас Торріхос [286-288]. Актуальною проблемою є взаємовплив спорту та 

ЗМІ (Р. Бойл, Д. Роув [289]).  

Дослідження іспанськомовного спортивного дискурсу (далі – ІСД) 

почалося на початку ХХІ ст. Зокрема, вивченням спортивної термінології 

займалися М. Альвар Есґерра, Н. A. Руль [347], Х. М. Пуяль; неологізмів  у 

мові спорту – В. Ґарсія Єрба та С. Ґерреро Саласар [292]. Провідним 

напрямком досліджень мови спорту, що проводяться в Іспанії, є виявлення 

ролі іноземних запозичень, тобто визначення ролі іноземного компонента 

у лексиці спорту: англійської, галісійської тощо. Це вже згадані праці 

Х. Кастаньона Родріґеса і Х. Л. Рохаса Торріхоса, а також Х. Ґарсії Кандo, 

В. Ґарсії Єрби [308], А. Ґомеса Фонта [218], Е. Лоса Олаве [267], 

Ф. Родріґеса Ґонсалеса [221]. Фокусування уваги на саме лексичному 
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компоненті займає провідне місце у дослідженнях такого характеру: це 

дослідження Х. Кастаньона Родріґеса, С. Ґерреро Саласара та 

Н. Ернандеса. Інститут Жінки (Instituto de la Mujer), що діє при 

Міністерстві охорони здоров’я, соціальної політики та рівноправ’я, видає 

журнал “Hablamos de deporte en femenino y en masculino”, присвячений 

проблемі сексизму в іспанській мові спорту.  

Спортивним дискурсом займаються О. Зільберт та Б. Зільберт [50-52] 

(зв’язок спортивного дискурсу з іншими типами дискурсів), О. Панкратова 

[106], О. Малишева [91], С. Кудрін [82], К. Снятков [128, 129] 

(лінгвосеміотичний та лінгвокогнітивний аналіз), О. О. Казьоннова 

(дослідження фразеологізмів в усному дискурсі спорту), П. Істрате, 

Н. О. Пром (спортивний репортаж); Е. О. Тугуз (лінгводискурсивні 

особливості неологізмів в спортивному дискурсі (на матеріалі англійської 

мови); І. Ю. Хмелевська, робота якої присвячена лексикографічному 

представленню спортивно-ігрових термінів на основі порівняльного 

вивчення французької та російської терміносфер спортивних ігор та 

А. О. Трубченінова, яка досліджувала емотивність та оцінність в 

німецькому газетному спортивному дискурсі).  

В Україні серед таких досліджень фігурують дисертація 

О. О. Гаврилюк, присвячена вивченню текстової трансляції як нової форми 

спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови), Т. В. Іщенко, у 

якій досліджується англійська фахова мова спорту, І. Є. Дубчак, 

присвячена спортивному дискурсу у російському масмедійному 

комунікативному просторі, А. В. Кікало про комунікативно-прагматичні 

особливості французького спортивного тексту, І. В. Недайнової, у якій 

досліджується лінгвокогнітивний та лінгвокультурний аспект 

номінативного простору “Ігровий вид спорту” в сучасній англійській мові, 

а також дисертація Я. Є. Думашівського, присвячена вивченню синонімії 

дієслів руху у мові французької спортивної преси. В. О. Ковпак та 

Л. А. Карпець досліджували українську спортивну періодику Галичини 20-
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30 рр. ХХ ст. та український спортивний жаргон. Відтак, в палітрі 

українських вчень про мову спорту бракує дослідження, присвяченого 

виявленню особливостей дискурсу, а матеріал іспанської мови в цьому 

контексті не є дослідженим. 

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 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 
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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 



	  

	  

9 

позиції дискурсивних вчень 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 ІСД, що 

дозволяє по-новому підійти до проблем трактування лінгвопрагматичних 

особливостей ІСД та 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 та 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 



	  

	  

10 

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) та 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 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 



	  

	  

11 

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 

Герцоговина), “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 ДАКу 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 

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. 

У вступі обґрунтовано доцільність проведення дослідження, 

актуальність обраної теми, визначено наукову новизну, сформульовано 

мету, завдання і основні положення, що виносяться на захист, описано 

методи дослідження, викладено теоретичне й практичне значення його 

результатів. 
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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 тенденції комунікації, що 

ґрунтуються на філософсько-естетичних категоріях, які у свою чергу 

трансформуються у сучасній іспанській мові. 

Другий розділ “Лінгвостилістичні особливості іспанськомовного 

спортивного дискурсу” присвячено аналізу лексичних, синтаксичних та 

стилістичних мовних засобів, що домінують у мові спортивних рубрик та 

книжкової публіцистики, висвітлено функціональні характеристики видань 

спортивної преси, а також охарактеризовано структурну організацію 

текстів, що формують собою феномен ІСД, з позиції дискурсивних 

маркерів. 

 У третьому розділі “Прагмадискурсивні особливості 

іспанськомовного спортивного дискурсу” описано реалізацію 

соціокультурних характеристик ІСД та особливостей його функціонування 

в системі інтердискурсивних зв’язків. 

У загальних висновках узагальнено теоретичні та практичні 

результати проведеного дослідження, викладено його основні висновки, 

окреслено перспективи подальшої наукової роботи у даному напрямку. 
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РОЗДІЛ 1.  

ДОСЛІДЖЕННЯ ІСПАНСЬКОМОВНОГО СПОРТИВНОГО 

ДИСКУРСУ В СУЧАСНОМУ КОМУНІКАТИВНОМУ ПРОСТОРІ 

Поліваріантність тлумачення поняття “дискурс” у сучасній 

лінгвістиці унеможливлює визначення чітких рамок функціонування та 

дотримання гомогенного варіанта його інтерпретації. Саме тому ми 

вважаємо за потрібне виокремити найрелевантніші підходи до аналізу 

дискурсу, конкретніше – сучасного ІСД, що дозволяють простежити його 

характерні особливості на мовному рівні та виділити прагматичну 

настанову. 

1.1. Вчення про дискурс, прагматика та соціальна природа дискурсу 

Аналіз дискурсу передбачає дослідження комунікативного 

функціонування тексту з позиції, сформованої “нисхідними” нормами, що 

походять з мови, з типу дискурсу, до якого належить текст (комунікативна 

інтеракція, властива конкретній соціодискурсивній формації), а також 

мотивовані конкретним жанром, який надає тексту тематичні, 

композиційні чи стилістичні приписи. Тобто текст пристосовується до 

моделі комунікації, визначеної жанром конкретного дискурсу, в якому 

продукується повідомлення, що ним обмінюються мовці [186, с. 150]. 

Предметом нашого дослідження є всі жанри спортивної газетної та 

книжкової публіцистики, а також лірика. 

Поняття дискурсу фігурує в більшості сучасних наукових 

гуманітарних досліджень. Феномен дискурсу є настільки гетерогенним 

(експансивним [224, с. 319], еластичним [192, c. 25; 110], небезпечно 

полісемічним [191, c. 11]), що в деяких випадках зводиться до банального: 

“Дискурс – одне зі складних понять сучасної лінгвістики, семіотики і 

філософії, що важко піддається визначенню” [325, c. 240]. Спектр 

визначень є доволі широким: він варіюється від аналізу поняття “дискурс” 

в регламентованій системі (дискурс як конкретна міні-система мови, що 
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володіє рисою цілісності, має внутрішню організацію, форму, та до якої 

можуть застосовуватися поняття виду, жанру і стилю [там же] чи 

визначення дискурсу як діяльності суб’єктів, вписаних у визначений 

контекст [236, c. 37]; характеристики дискурсу як єдності мовної практики 

та інших значеннєвих чинників, необхідних для розуміння тексту, як 

впорядковане письмове чи мовленнєве повідомлення конкретного суб’єкта 

[314, с. 260]) – аж до цілковитого заперечення будь-якої структурованості: 

“У дискурсі не завжди переважає порядок, цілеспрямованість, 

регламентованість поведінки його учасників” [324, с. 156]. Вважаємо за 

доцільне синтезувати ці підходи і говорити про дискурс як систему, що, 

однак, не регулюється чіткими правилами, а радше залежить від 

конкретної комунікативної ситуації та прагматичної настанови мовців. 

Англосаксонська школа дослідження дискурсу (Р. Водак, Т. ван 

Дейк, Н. Фейєрклоу та ін.) зосереджує увагу на аналізі розмови (усного 

дискурсу, щоденної інтеракції) та соціальної ролі дискурсу, в той час як 

французька (М. Фуко, Ю. Крістева, Д. Менґено, П. Шародо) – на 

співвідношенні ідеології/історії та дискурсу, ролі суб’єкта та 

інституціональній доктрині. Сьогодні ідеї французької школи 

кристалізуються у тенденціях, спрямованих на вивчення різних 

модальностей дискурсивної інтеракції, тематичну й організаційну 

побудову текстів. Поняття дискурсу в такому разі передбачає 

надреченнєву (transoracional) організацію [187, c. 181]. Наголосимо, що 

проявлення дискурсу можливе не просто у вищому за речення вимірі, а 

радше в іншому, ніж речення, порядку. Так,  П. Шародо і Д. Менґено 

виокремлюють такі невід’ємні ознаки дискурсу: 

1. орієнтація дискурсу (спрямованість на мету) 

2. дискурс є формою дії (акт, спрямований на зміну 

ситуації) 

3. інтерактивність 

4. контекстуалізація 
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5. приналежність до певної інстанції 

6. унормованість 

7. інтердискурсивність (набуття значення лише в 

універсумі інших дискурсів). 

Щодо ІСД, актуальними є всі означені положення, окрім критерію 

унормованості, адже серед найістотніших характеристик нового статусу 

дискурсу є відмова від будь-яких посилань на центр, на предмет, на 

джерело або якоїсь абсолютної архе. Дискурс позбавлений централізованої 

структури, він не може сам мати абсолютного суб’єкта і центру [198, c. 87-

88].  

М. Фуко тлумачив дискурс як практику і систему, наголошуючи на 

тому, що аналізоване поняття потрібно розглядати вже не як сукупність 

знаків, а як практику, що систематично формує об’єкти, про які вони 

говорять. Звісно ж, дискурси утворюються зі знаків, але те, що вони 

роблять, – це щось більше, аніж використання цих знаків для позначення 

речей [212, c. 49] (слід додати, що М. Гайдеґґер теж звертав увагу на 

метафізичну відмінність чуттєвого (звуки і літери) і надчуттєвого 

(значення і смисл), що становить собою комплексну будівлю мови [30, 

c 95]). Власне, все гуманітарне знання мислиться М. Фуко як 

археологічний аналіз дискурсивних практик. Доповнює це твердження 

дослідник дискурсу українських медіа В. Кулик, зазначаючи, що перебіг 

актуальної дискурсивної події визначають сталі правила або конвенція 

відповідної дискурсивної практики, що окреслює притаманний цій 

практиці спосіб творення значень [84, с. 20]. Спільність для всіх таких 

подій дає підставу об’єднати їх у практику.  

Мовний аналіз дискурсу є спробою його опису, творення і/або 

інтерпретацію на основі мовних знаків (фонем та графем, лексичних, 

граматичних і семантичних), а також зосередження дослідницької уваги на 

мовних категоріях висловлювання (дейксис, що стосується представників 

дискурсу, елементів модальності, знаків, що об’єднують дискурс тощо). 
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Завдання такого аналізу полягає в тому, щоб емпірично визначити, яку 

комунікативну функцію мають мовні знаки у процесі продукування та 

інтерпретації [269, c. 45]. Прагматична складова спортивного дискурсу 

досліджується нами в парадигмі визначення Ч. Морріса (тобто відношення 

знаків до інтерпретаторів), а також як вивчення тих мовних особливостей, 

що уможливлюють комунікацію [277, c.11]. Прагматична настанова у свою 

чергу передбачає врахування позамовних чинників при аналізі мовних 

явищ. У контексті дослідження іспанської мови розуміння прагматики як 

міжнаукової галузі знань, що вивчає соціокультурні, ситуативно-

поведінкові, статусні, психологічні, когнітивні й мовні чинники 

комунікативної взаємодії суб’єктів [322, с. 484] є особливо цінним, адже 

такий підхід передбачає врахування контекстуальних особливостей, що є 

ключовим у проведеннні дискурсивних досліджень. 

 Прагматичний підхід до вивчення дискурсу схильний розглядати 

мову як тип комунікативної діяльності, що є соціальною за походженням і 

сутністю. Окрім того, мова – це сутність, за допомогою якої члени 

соціальної групи успішніше задовольняють свої індивідуальні та суспільні 

потреби, як це було описано у “Основах теорії знаків” [98, с. 62; 45]. 

Категорія суб’єктів, що беруть участь у комунікативному процесі, а отже 

їх відношення до дійсності та умов комунікації, відтак, є центральною в 

сучасній прагматиці. Таким чином, можна говорити про прагматику як 

теорію розуміння мови з урахуванням контексту, що додає тих значень, 

яких не має семантика (тобто прагматика є “значення мінус семантика”) 

[235, c. 32]. Відтак, увага зосереджується на мові у вжитку та взаємодії 

мовних явищ у контексті. 

Прагматичний аспект дискурсивних вчень передбачає звернення до 

теорії мовленнєвих актів, зокрема, пов’язаної з перлокуцією та 

вираженням дії як комунікативної одиниці (судження, вибачення, 

прохання тощо). Перлокутивний акт спрямований на заздалегідь 

спланований навмисний вплив на адресата, на досягнення певного 
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результату. Перлокуція полягає в послідовному впливі на інформаційний 

стан адресата, на його почуття, думки, дії [168, с. 101]. Різноманітні 

ілокутивні акти підпорядковані досягненню певного перлокутивного 

ефекту [19, с. 336], тобто здійсненню впливу. Класифікація Дж. Остіна, 

побудована на перформативних дієсловах, нам видається релевантною для 

письмової комунікації. Так, науковець будує її від тих дієслів, які при 

вживанні у першій особі однини дійсного способу виступають у якості 

ядерних елементів експліцитних перформативних висловлювань 

(висловлювань-дій): ідеться про вердиктиви, екзерситиви, комісиви, 

бехабітиви та експозитиви [168, с.150]. Дж. Серл, на відміну від свого 

вчителя, виділив, крім того, іще п’ять основних типів ілокутивних актів: 

репрезентативи, директиви, комісиви, експресиви та декларативи [294, 

с. 120]. Для нас найбільший інтерес мають саме два останні. Важливими 

вони є з огляду на те, що їх метою є вираження психологічного стану 

авторів спортивних матеріалів, мотивованого умовою особистісного 

ставлення до стану речей, які вони описують. 

Отже, дослідження мовних та прагматичних особливостей дискурсу, 

що реалізується через письмовий канал комунікації, унеможливлює 

дотримання єдиного підходу, а отже, доречним є синтез критеріїв 

дискурсивного аналізу французької школи та проблематики і методології, 

репрезентованих працями вчених англосаксонської традиції. Таким чином, 

під поняттям “дискурс” у нашій роботі розуміється занурене в контекст 

мовне утворення найвищого рівня, інтерактивне за своєю природою та 

спрямоване на досягнення конкретної мети. Відтак, нашим завданням є 

визначення конкретних складових ІСД та їхньої прагматики.  

Однією з основних функцій будь-якого дискурсу є його 

функціонування в конкретному соціумі – засадниче положення нашої 

роботи. Виникнення дискурсу в парадигмі філософії деталізується його 

конкретним комунікативним началом та прагматичним функціонуванням у 

соціумі. За Н. Фейєрклоу, аналіз дискурсу – це аналіз того, як тексти 
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функціонують в межах соціокультурної практики. Такий вид аналізу 

вимагає приділення уваги текстовій формі, структурі та організації на усіх 

мовних рівнях [210, c. 7]. Ш. Баллі у своїх ранніх працях зауважував, що 

мовні дії є комбінацією трьох взаємозалежних чинників: інтелектуального 

(чисті ідеї), афективного (емоції та суб’єктивні постанови) та соціального 

(що модифікує висловлення ідей та почуттів умовами, які залежать від 

реальної участі чи представництва суб’єктів) [за 269, c. 108]. Соціальна 

реальність продукується і стає дійсною в рамках дискурсів, а соціальні 

взаємодії не можуть бути повністю зрозумілими без їх віднесення до 

дискурсів, у яких формуються їх значення [130, c. 51]. Провідні дослідники 

теорії дискурсу так само підкреслюють важливість його контекстуальної 

складової [171; 179; 216]. Так, Д. Менґено зазначав, що аналіз дискурсу – 

це та дисципліна, що замість акцентування уваги на мовному аналізі 

тексту як такого переходить до соціологічного чи психологічного аналізу 

його контексту. Його метою є промовляння висловлювання у визначеній 

соціальній локації (lugar social) [239, c. 17]. Натомість, Ю. Крістева вказує 

на те, що дискурс ніби долає межу (мову), щоб вийти – тому, хто хоче 

читати по той бік, – до практики суб’єкта і до суспільних процесів, уже не 

належних до мови [79, с. 287]. Ж. Портолес підкреслює, що дискурс – це 

дія і результат використання різних одиниць, що їх надає граматика певної 

мови у конкретному акті комунікації; саме тому вона складається із однієї 

(власне граматичної) та іншої (прагматичної) частини, тобто тієї, значення 

якої отримують з контексту. Водночас, зауважимо: дискурс – це не 

одиниця граматики, а семантико-прагматичний концепт [273, c. 27; 48]. Ми 

повністю підтримуємо таке твердження, адже повноцінне розуміння і 

сприйняття продукту дискурсу є можливим лише через аналіз його 

семантичного наповнення та прагматичної настанови.  

Продовжуючи думку про важливість соціального контексту для 

вивчення дискурсу, додамо ідеї М. Макарова, який підкреслює, що у ході 

дискурсу продукуються й конструюються смисли, соціальні інститути й 
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культурні схеми, системи цінностей, формуються людські спільноти та 

соціальні аспекти особистостей [90, с. 137]. Дискурс, відтак, є практикою 

комунікативних взаємин для досягнення суспільної узгодженості та 

соціальної згоди [117, с. 7]; мовленням у контексті соціальної та 

мисленнєвої діяльності [209, с. 25]. Дискурс – це певна послідовність 

мовленнєвих актів, поєднаних у глобальні й локальні текстові структури, 

фонові знання про світ, фрейми, сценарії тощо, які зберігаються в 

семантичній пам’яті людей [11, с. 123]. Розвиваючи ідеї О. Селіванової, ми 

звертаємо увагу на зразок мовної поведінки у певній соціальній сфері, який 

користується щоразу визначеним набором змінних (політичний, медичний 

дискурси та ін.). Суспільство і культура діалектично пов’язані з дискурсом 

– вони формуються дискурсом і в той же ж час формують його. Так само і 

спільнота не творить дискурс, а належить до нього, функціонує в ньому 

[123, c. 319; 140]. Більше того, кожний приклад застосування мови 

відтворює або трансформує суспільство і культуру [96, c. 198], а 

простежити тенденцію таких змін можна саме завдяки вивченню різних 

дискурсивних практик конкретного суспільства, враховуючи і спортивну.  

Представники критичного дискурс-аналізу наголошують на тому, що 

нині вже недостатньо вивчати дискурс так, як лінгвісти це робили 

традиційно. Мовний аналіз мусить бути розширений до критичного 

соціального аналізу [309, c.40]. Особливу увагу варто звернути на тезу 

Н. Фейєрклоу щодо визначення особливостей вивчення дискурсу, 

засновану на припущенні, що мова є невіддільною беззаперечною 

частиною соціального життя, яка діалектично пов’язана з іншими його 

елементами, а отже, соціальні дослідження завжди повинні враховуватися 

мовою. Це означає, що одним із продуктивних способів проведення 

соціальних досліджень є акцентування уваги на мовних особливостях при 

використанні конкретної форми аналізу дискурсу. Відтак, дискурс є 

“коливанням” між фокусуванням уваги на конкретних текстах і зміщенням 

акценту на те, що автор називає “порядком дискурсу”, тобто відносно 



	  

	  

20 

міцним соціальним конструктом мови, який є одним із елементів 

стабільного структурування та мережі соціальних практик. Таким чином, 

критичний аналіз дискурсу пов’язаний із наступністю та змінами на більш 

абстрактному та структурованому рівні, а також із тим, що відбувається, 

зокрема, на прикладі конкретних текстів. Існують альтернативні (часто 

конкуруючі між собою) типи дискурсів, що пов’язані з різними групами 

людей із перспективи різних соціальних позицій.  

Отже, попри всю багатовимірність потрактувань, практично усі 

найвідоміші дослідники дискурсу сходяться на беззаперечному визнанні 

ключової ролі контексту та соціального чинника для аналізу будь-якого 

дискурсу. Важливим є зауваження про те, що й кілька текстів в одному 

дискурсі перебувають між собою в активних діалогічних, а то й  

полемічних зв’язках. Спільним знаменником для всіх підходів до 

розуміння дискурсу є його визначення як мови у вжитку, що втілюється в 

усній чи письмовій модальності, конкретному жанрі, регістрі чи 

соціолекті. Наголосимо, при цьому підкреслюється ключова роль 

конкретного суб’єкта в соціумі – засаднича теза не лише у площині 

етнографії комунікації (течія північно-американської антропології, що 

мала значний вплив на аналіз дискурсу як дисципліну), а й для 

французької школи.  

Дискурс, відтак, є складним лінгвофілософським багатовимірним 

поняттям широкого потрактування. У нашому дослідженні вихідною 

тезою є те, що дискурс – це мова у суспільному вжитку; специфічний 

спосіб розуміння мови й суспільства в інституціоналізованих діях; 

конструкт смислу, що невід’ємно пов’язаний із суспільством, не має 

лінійної структури чи канонічних напрямів; одиниця змісту, яка змінює 

своє значення залежно від конкретної прагматичної настанови та ідіоверсії 

конкретного мовця.  
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1.2. Спортивний дискурс як об’єкт дослідження 

Ключовою для розуміння феномену ІСД є його соціальна природа. 

Ядром живлення спортивного дискурсу є понятійне поле “спорт”, тобто 

скінченна та злічувальна сукупність моторних ситуацій, які закодифіковані 

у форму змагань та є інституціалізованими [270, c. 74]. Спортивний 

дискурс ми розглядаємо в ситуативній типології дискурсу (за Д. Менґено 

та Shi-Hu [239, c. 100, 101; 298, c. 38]), тобто йдеться про соціальну 

діяльність, у якій реалізується дискурс. Спорт є проявом соціальної 

практики, а отже, спортивний дискурс функціонує як дзеркальне 

відображення подій іспанського спортивного контексту з подальшою їх 

інтерпретацією та аналізом. Аналіз дискурсу, відтак, постає дисципліною, 

що вивчає мовлення з соціальною, експресивною та орієнтирною метою 

[187, c. 33]. Дискурс в такому разі розуміється нами як конструкт смислу, 

що реалізується через використання мови у конкретному культурному 

контексті [298, c. 19; 23], ширше – як мовна комунікація у культурі.  

Вивчення спортивного дискурсу у закордонних дослідженнях 

варіюється від власне констатації факту його існування в межах 

інституційного дискурсу (В. Карасик) до ґрунтовнішого розгляду його 

специфіки. Так, К. Снятков пише про спортивний дискурс як про мову в 

усній чи письмовій формі, що транслює смисли, які визначають спортивну 

діяльність (дискурс як процес), і сукупність вироблених текстів, у яких 

репрезентуються ці смисли (дискурс як результат), тобто спільність 

мовних витворів, зафіксованих письмом чи пам’яттю [128, c. 8]. Натомість 

Л. Ісаєва та Н. Казаріна зазначають, що спортивний дискурс є класом 

мовних жанрів, що об’єднані однією соціальною сферою функціонування – 

спортивною діяльністю у всіх її проявах, основними агентами – 

спортсменами, тренерами та іншими мовними особистостями, що 

професійно комунікують у цій сфері, спільною метою – сфокусувати 

зусилля всіх об’єднаних професією індивідів та установ для досягнення 

найкращого результату, що забезпечує спортивну перемогу в змаганні, і 
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досягається шляхом використання набору мовних стратегій і тактик, що 

реалізуються, в тому числі, і за допомогою спеціальних мовних прийомів 

[55, с. 2]. О. Малишева визначає спортивний дискурс як складний 

дискурсивний простір. На думку дослідниці, це особливий тип 

інституційного дискурсу, що організовується за принципом поля і 

складається із системи дискурсивних різновидів, які об’єднуються 

передусім за принципом спільності спортивної тематики і концептуальних 

(змістовних) домінант [91, c. 27]. Таким чином, спортивний дискурс 

досліджується і в межах когнітивної лінгвістики. Проте, серед досліджень 

спортивного дискурсу існують деякі підходи, з якими ми не можемо 

беззастережно погодитися. Виокремимо три з них.  

По-перше, у своїй ґрунтовній праці про мову спорту іспанський 

дослідник Н. Ернандес Алонсо фактично ототожнює рівень дискурсу із 

синтаксичним рівнем мови [161, с. 177-216]. На нашу думку, така позиція 

не зовсім виправдана, оскільки дискурсивний аспект дослідження включає 

в себе як усі мовні рівні, так і особливості контексту.  

По-друге, К. Снятков, О. Малишева та І. Дубчак розглядають 

спортивний дискурс як медійний продукт, тобто спорт і мас-медіа 

перебувають у такому разі у відношенні інкорпорації: спорт існує у вимірі 

ЗМІ. Ми не розділяємо такий підхід повністю, що мотивується такими 

аргументами: за кількісними показниками той корпус, який ми відносимо 

до спортивного дискурсу, справді формується у ЗМІ: йдеться про газетний, 

журнальний, телевізійний, радіо- та Інтернет-жанри спортивної 

комунікації. Аналізований спортивний дискурс твориться журналістами і 

функціонує у сфері масової комунікації. Проте якщо говорити про 

виключно письмовий канал передачі інформації, то не можна оминути 

увагою інші жанри спортивного дискурсу: існують ще й поетичні та 

музичні твори, а також авторські книги науково-публіцистичного чи 

художньо-публіцистичного стилю, що виходять за межі медійності, а отже, 

функціонують поза нею. Ми не поділяємо твердження про те, що вся 



	  

	  

23 

публіцистика належить до медійного простору (йдеться про її книжковий 

варіант). На нашу думку, варто говорити про існування полімедійного 

спортивного дискурсу, а не винятково такого, що існує у вимірі мас-медіа.  

По-третє, О. Малишева, вивчаючи спортивний дискурс на матеріалі 

російської мови, визнає, що все ж існують тексти, які не опосередковані 

засобами масової комунікації, а отже, вони не є медійними, хоча ядром 

спортивного дискурсу дослідниця вважає спортивний журналістський 

дискурс, а периферією – так звані “гібридні” дискурсивні утворення, що 

мають як спільні, так і специфічні риси, визначені передусім тим типом 

дискурсу, з яким взаємодіє спортивний дискурс; а також мають здатність 

перетинатися, накладатися і взаємопроникати з дискурсами різного типу 

[91, c. 24]. Вважаємо також за необхідне уточнити артикульовану тезу. 

Преса і справді є найшвидшим та наймасовішим з огляду на кількість та 

чисельність видань (особливо це стосується електронних видань) засобом 

отримання інформації про спортивні події. Проте, на нашу думку, не 

зовсім доцільним є визначення саме журналістського спортивного 

дискурсу як ядра спортивного дискурсу, адже все залежить від того, яку 

конкретну прагматичну настанову мають творці дискурсу, на який 

перлокутивний ефект розраховують, а також ті очікування, які мають їхні 

адресати: для шанувальників спорту, які не читають пресу (адже 

дізнаються про події безпосередньо зі спортивних майданчиків), ядром 

спортивного дискурсу можуть стати пісні чи віршівки на стадіонах, які 

вони самі ж і виконують, натомість для вболівальників конкретного гравця 

таку функцію може виконувати, наприклад, написана останнім книга 

спогадів. Тому журналістський спортивний дискурс може виконувати 

функцію основи або ядра лише з погляду його кількісної складової.  

Намагаючись дати прийнятне визначення дискурсу принагідно до 

досліджуваного об’єкта, ми, розвиваючи теорію Т. ван Дейка, 

вважатимемо його основною характеристикою наглошення на тому, хто 

використовує мову, як, коли і чому; а також на важливість включення в 
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себе аспекту використання мови, когніції та інтеракції, тобто події, яку 

треба описувати емпірично [202, с. 2]. Відтак, ми підтримуємо думку про 

те, що для мови спортивного дискурсу посутніми є графічний чинник 

(колір та зображення), мови тіла, семантичної структури, вибірки лексики, 

семантики пресупозицій та імплікатур, риторичних фігур та структур 

аргументації [161, c. 13-14], що представлено в різних жанрах спортивної 

комунікації. Також варто підкреслити, що паратекст як сукупність усіх 

семіотичних кодів, супутніх до зафіксованого на письмі тексту, є вкрай 

важливим при аналізі спортивного дискурсу. Так, оформлення газетних 

колонок, фотографії, іконки, малюнки, діаграми, схеми, графіки, 

обкладинки книжок, тип і колір паперу і шрифту, епіграфи, прологи, 

епілоги, подяки, посилання, тобто засоби паратексту – усе це 

підпорядковано прагматичній настанові [Додаток Ж].  

Враховуючи усі вище зазначені підходи, ми визначаємо спортивний 

дискурс як комунікативне явище, що існує у тісному зв’язку із 

соціокультурними особливостями суспільства, ґрунтується на висвітленні 

та інтерпретації спортивних подій, конструюється усіма дотичними до 

спорту áкторами, перебуває в діалогічних відношеннях з іншими 

дискурсами, а також є чітко марковане суб’єктивним началом та 

домінантою експресивності. ІСД існує на перетині публіцистичного, 

розмовного та художнього функціональних стилів і формується корпусом 

текстів та позамовних утворень різних жанрів, що об’єднані між собою 

спектром спортивної тематики, а саме: 

- новина; 

- репортаж; 

- хроніка; 

- аналітична стаття; 

- інтерв’ю; 

- книги науково- чи публіцистичного стилю;  

- ліричні жанри; 
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- анекдоти; 

- повідомлення спортсменів у соціальних мережах та мікроблогах; 

- форуми; 

- Інтернет-меми; 

- телевізійні та радіопередачі; 

- музичні твори та кінематограф; 

- реклама.  

Перевагою саме такого підходу є те, що дискурс не обмежується 

рамками власне тексту, а включає також соціальний контекст комунікації 

(що особливо важливо для Іспанії), що характеризує її учасників, процеси 

продукування й сприйняття мовлення з урахуванням фонових знань.  

1.2.1. Іспанськомовний спортивний дискурс як метадискурс та 

критерії його аналізу 

Варто підкреслити, що спортивний дискурс ми аналізуємо в 

парадигмі його вторинності, адже первинний спортивний дискурс – це 

комунікація гравців між собою та з тренерами під час гри, спілкування за 

допомогою умовних знаків і сигналів вже на полі змагання чи безпосередні 

інтерв’ю, тобто сама спортивна подія, про яку потім пишуть. Оскільки ця 

первинна комунікація не є доступною для широкого загалу, нас цікавить, 

яку рефлексію футбольним, баскетбольним і тенісним подіям надають на 

письмі: йдеться про зафіксовані письмово тексти як спортивних 

журналістів, так і самих спортсменів, а відтак – про дослідження 

прагматичних особливостей спортивного дискурсу, що досягається такою 

комунікацією. 

Саме тому, досліджуючи спортивний дискурс, варто наголосити на 

його метадискурсивній природі, тобто це дискурс про дискурс, оскільки, 

існуючи самостійно, він “живиться” іншими [224, c. 286] або, як іронічно 

писав У. Еко, насправді існує лише “балаканина про балаканину про 

спорт” [155, c. 191]. Спортивному повідомленню (незалежно від того, чи 
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це газетна стаття, чи книга спогадів, чи поетичний твір) передує сама 

подія. Саме тому аналіз спортивного дискурсу логічно здійснювати в 

контексті медійного. Власне вся сучасна парадигма науково-

філософського дослідження мов все частіше звертається до творення того, 

що називають “метамовою”. Наукову філософію, що має за мету створити 

таку надмову, розуміють, відповідно, як металінгвістику [127, c 32]. 

М. Гайдеґґер зауважував, що металінгвістика – це метафізика суцільного 

технічного перетворення всіх мов на функціональний міжпланетарний 

інформаційний інструмент [30, с. 136]. Також наголосимо, що спортивний 

дискурс функціонує в межах філософії буденної мови (акцентування уваги 

на гнучкому використанні мови, типовому і нетиповому вживанні мовних 

одиниць) та комунікативній філософії. Звернення до проблем комунікації –

новий етап у розвитку філософської думки, і, як вже зазначалося вище, 

стало переходом від філософської свідомості до філософії спілкування.  

У контексті спортивного дискурсу ця думка є особливо важливою, 

адже такий перехід відбувається у зворотньому напрямку: вивчення 

особливостей конструювання дискурсу (спілкування) уможливлює 

дослідження процесу формування певного образу у свідомості, тобто за 

допомогою мови як інструменту спортивним журналістам вдається 

викристалізовувати певні сталі ідеї у свідомості своїх читачів: за кого 

потрібно вболівати (хто є позитивним героєм), а хто не вартий уваги як 

псевдоуспішний спортсмен. Справді, комунікативну філософію досить 

часто називають трансцендентальною прагматикою [11, c. 149], тому 

зрозуміло, що інтенції та часткова заангажованість автора можуть 

впливати на зміст медіа-тексту чи книжки. У цілому, можемо підсумувати, 

що посткласична парадигма філософії комунікації сьогодні є засобом 

досягнення порозуміння людей шляхом використання природної мови з 

урахуванням ідіостилістичних особливостей. 
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Беручи до уваги усі вищезазначені особливості дискурсу та його 

функціонування в контексті іспанської мови, вважаємо за доцільне 

виділити такі критерії аналізу іспанськомовного спортивного дискурсу. 

Відкритість: ця концепція ґрунтується на діалогічності та 

багатоголоссі спортивного тексту, що не обмежується використанням 

винятково спортивного термінологічного наповнення. Застосовуючи саме 

діалогічність як інструмент переходу тексту на рівень дискурсу, а також 

звертаючи увагу на контекст при аналізі, спортивний дискурс має 

здатність як вбирати в себе інші дискурси, так і брати активну участь у їх 

творенні (політичний, художній та ін.). Відкритість спортивного дискурсу 

корелює із суспільною природою самого поняття “дискурс” [210], що 

актуалізує зв’язок мови спорту з іншими галузями суспільного життя та 

гуманітаристики: зокрема, філософії та історії.  

Суб’єктивність ІСД простежується через реалізацію 

вболівальницької позиції журналістів у мові, що цим самим не відповідає 

міжнародному кодексу професійної журналістської етики ЮНЕСКО 

(головне завдання журналіста полягає у наданні права на отримання 

достовірної та правдивої інформації за допомогою чесної прив’язки до 

об’єктивної реальності та свідомого розміщення фактів у їх адекватному 

контексті [цит. за 157, c. 482]). Йдеться не лише про особисті вподобання 

автора, але й про існуючий тісний зв’язок між виданням та конкретною 

автономією, містом чи навіть клубом. Так, (як це буде проілюстровано 

нижче) газети Marca, As неофіційно підтримують “Реал Мадрид”, а Mundo 

Deportivo та Sport – “Барселону” [161, c. 50]. У книгах публіцистичного 

стилю тенденція до суб’єктивності є яскравішою та реалізується за 

допомогою дискурсивних маркерів (переважно на синтаксичному рівні). У 

наш час, коли активізувався вплив телебачення та радіо, доводиться 

говорити про радше про суб’єктивне судження, аніж про власне оповідь 

[там само, c. 55]. Прагматичною метою побудови текстів такого характеру 

є наближення мови спорту до мовлення, забезпечення вербальної 
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візуалізації змагання, передання руху та емоцій, що панують на 

спортивному майданчику, і формується як на фонетичному, так і на 

граматичному і синтаксичному рівнях.  

Спільнотою ІСД, тобто тими соціальними групами, що продукують 

і володіють конкретним типом дискурсу [239, c. 26] в контексті Іспанії, є 

журналісти, письменники, спортсмени, вболівальники – тобто усі дотичні 

до творення дискурсу áктори. Дискурсивним простором (universo 

discursivo [240, c. 116]) є сукупність дискурсивних формацій (групи 

висловлювань, що об’єднані однією системою історично визначених 

правил [187, c. 51) усіх типів, які не просто співіснують, а перебувають у 

стані інтеграції одна щодо одної. Сукупність дискурсивних формацій у 

широкому значенні прямо чи приховано перебувають у стані суперництва: 

дискурси на підтримку чи паплюження спортсменів / клубів-антагоністів / 

країн-суперниць, за допомогою яких творяться образи героїв та антигероїв.  

1.2.2. Спорт як модальність соціальної діяльності в іспанськомовному 

дискурсі  

Беручи до уваги важливість контексту та паралінгвістичних чинників 

для дослідження дискурсу, слід пояснити значення феномену спорту для 

іспанського суспільства. Як масове соціальне явище спорт зазнав 

розповсюдження у період 1914-1920 рр., що вважається першим циклом 

спортивізації Іспанії. Особливо популярним став футбол, через який спорт 

набув нового статусу в суспільстві початку XX ст. Так, важливою рисою 

була відсутність соціальної підбірки головних учасників, оскільки до 

спорту починають інкорпоруватися нові групи людей (переважно середній 

клас): робітники та наймані працівники, тобто групи людей, що виникли в 

суспільстві, у якому відбуваються перебудови, у якому вже високо 

цінується присутність мас. За статистикою, 57% усіх футболістів походить 

із провінцій Каталонія, Країна Басків та Астурія, що унаочнює 

контрастність аграрної та промислової Іспанії: футбол виступає чудово 
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пристосованим типом класичного спорту урбаністичного світу та 

індустріального суспільства [275, c. 100].  

Уже з другої половини XX ст. в лоні міської громади народжується 

концепт “спортивної культури”, зобов’язання гарантувати реалізацію якої 

взяли на себе органи державного управління [197, c. 19]. Починаючи з 

другої половини 70-х рр., відбувається перехід від заідеологізованого 

спорту, що має політичні цілі (спортивний націоналізм, муштра молоді 

тощо), до спорту, що “просуває та закладає фундамент” для нової 

іспанської нації, яка розвивається через демократичні установи [275, 

c. 436]. Розвиток спорту в Іспанії часів постфранкізму ґрунтується на двох 

основних принципах: демократизації та децентралізації. Так, на початку 

2011 року газета Marca мала 15 різнотериторіальних видань [там само, 

c. 400]. Сприяння розвитку фізичної культури і спорту зафіксовано 43 (3) 

статтею Конституції Іспанії; а Стаття 148 (19) зазначає, що автономні 

області мають власні повноваження у питаннях популяризації спорту й 

адекватного використання дозвілля [335]. 

У наш час спорт як видовище виступає своєрідною “вітриною 

Іспанії” на міжнародному рівні; спорт є дзеркалом суспільства або 

“мікрокосмосом”, через який ми можемо краще зрозуміти дійcність, 

зокрема, сучасність [275, с. 444, 460]. Спорт завжди викликав неабиякий 

інтерес у світовій гуманітаристиці, чільне місце в такому контексті 

належить іспанськомовним мислителям, письменникам, серед яких: М. Де 

Унамуно, А. Мачадо, Х. Ортеґа-і-Гассет, М. Делібес, Х. Антоніо 

Сунсунегі, К. Хосе Села, Х. Касерес, Р. Ґомес де ла Серна, М. Васкес 

Монтальбан, А. Ернандес, Е. д’Орс, М. Ернандес. Значення спорту для 

іспанського суспільства яскраво ілюструє думка П. Парбеласа про те, що 

призначення спорту перетворилося на мету, яку має прапороносець (“El 

destino de deporte se ha convertido en un destino de abanderado” [270, c. 71]). 

Розповсюдження та популяризація спорту  значною мірою пов’язано із 

появою культури відпочинку (la cultura de ocio) [275, c. 97], із 
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перетворенням спорту на метакультуру. Так, спортивні події 

використовуються для пропагування та привернення уваги до суспільних 

проблем, а самі газети та журнали виходять за межі суто друкованого 

формату повідомлення та аналізу спортивних подій, вони стали 

виробником масштабного медіапродукту: ідеться про паперову й 

електронну версію, залучення відео- та аудіоматеріалів (Marca навіть має 

власний радіоканал та здійснює телетрансляції, широкої популярності у 

свій час набув мультфільм “Marcatoons”, який виробляла ця газета), 

спеціальні премії та нагороди спортсменам. Така ж тенденція 

спостерігається і у футбольних та баскетбольних клубах: команди не 

відмежовуються від медійного простору, а активно висвітлюють події за 

допомогою своїх ресурсів: Barça TV, Realmadrid TV, Betis TV, Valencia CF 

Televisión oficial та ін. Наприклад, упродовж 2009-2010 рр. національне 

телебачення TVE транслювало серіал “Las pelotas”, а в Барселоні, 

починаючи з 2008 року, виходить сатирично-гумористичний серіал про 

спорт каталонською мовою “Crackòvia”. Не останню роль у популяризації 

та усвідомленні важливого значення спорту для іспанського суспільства 

відіграли Олімпійські ігри 1992 р., проведені у Барселоні.  

Предметом нашого дослідження є дискурс, в основі якого лежить 

спортивна подія, присвячена грі. Йдеться про соціомоторні ігри (до уваги 

береться наявність моторної інтеракції), що організовуються відповідно до 

системи чітких правил [270, c. 66] і є найпопулярішими видами 

професійного спорту в сучасній Іспанії. Зважаючи на кількісні показники 

спортсменів, а отже, і на частку висвітлення подій у ЗМІ, перше місце у 

друкованих матеріалах займає футбол: майже 50% на телебаченні; серед 25 

трансляцій, які переглянула найбільша кількість людей упродовж 1993-

2010 рр. (не враховуючи матчі ЧС у ПАР), – 84%; з 83 спортивних 

трансляцій, зареєстрованих у топ 10, 78 були футбольні матчі [275, c. 423-

425]. Майже 18% населення Іспанії займається футболом, а 56% принаймні 

раз на рік купує квитки на футбольні матчі [222, c. 277; 298]. 70% 
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населення Іспанії самоідентифікує себе чи то з “Реалом”, чи з 

“Барселоною” [XIII, c. 281]. Для сучасного іспанського суспільства футбол 

є спортом, яким займається найбільша кількість людей, це видовище, що 

мобілізує найбільший обсяг економічних та рекламних ресурсів з усього 

іспанського спорту [211, c. 24]. Спортивна газета Marca є другою за 

чисельністю тиражу в Іспанії (перше місце займає видання el País), а газета 

El Mundo та спортивна As мають практично однакові тиражі [344]. Такий 

значний попит та активна участь громадян пояснюється високим 

суспільним запитом на існування спортивних різножанрових видань. 

1.2.3. Гра і концепція агону як фундаментальні принципи побудови 

іспанськомовного спортивного дискурсу 

Оскільки спортивний дискурс за своєю природою є метадискурсом 

та еклектичним поняттям, для аналізу якого потрібно залучати знання не 

лише з галузі лінгвістики та соціології, але й філософії, естетики та історії, 

логічним є звернення уваги на дослідження культурологічного, 

філософсько-естетичного аспектів ІСД. Означений підхід дає можливість 

виокремити і простежити реалізацію базових концепцій давньогрецької 

філософії, актуальних для сучасного культурного процесу (зокрема, 

іспанського спорту). Особливо яскраво аналізовані концепції зреалізовані 

у текстах публіцистичного стилю іспанської мови. Означений науковий 

пошук мотивується передусім роллю, яку відіграло давньогрецьке 

суспільство у творенні світової спортивної культури. Саме давньогрецькі 

філософи створили термінотворче підґрунтя для дослідження філософсько-

естетичного аспекту спортивного дискурсу. Відтак, цілком логічно, що в 

нашому дослідженні до аналізу контексту ІСД залучено основні ідеї 

філософії епохи Античності та деякі поняття Романтизму й 

Постмодернізму.  

Насамперед варто звернутися до концепції ГРА, адже і футбол, і 

баскетбол, і теніс, що є предметом нашого дослідження, за своєю 
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природою є спортивними іграми, які увиразнюють релізацію модерного 

бачення ГРИ у фізичному вимірі. У гуманітаристиці існує думка про те, що 

так само, як концепція гри важлива для модернізму, так і спорт необхідний 

для постмодернізму. Наприклад, С. Коннор наголошував, що так само, як 

постмодернізм може отримати своєрідний ступінь самовизначення у 

спорті, так і спорт, або принаймні спортивне письмо, може набути 

додаткової філософської значущості в парадигмі постмодернізму [190, 

c.  45]. У філософському потрактуванні гра є однією із найголовніших та 

найдавніших форм естетичної діяльності [319]. У ХІХ ст., за слушним 

зауваженням Ф. Шиллера, вважалося, що гра є специфічною особливістю 

мистецтва. З усіх станів людини гра і лише гра робить її досконалою; 

людина грає тільки тоді, коли вона в повному значенні цього слова є 

людиною, і вона буває повною мірою людиною лише тоді, коли грає [152, 

с.  301, 302]. Сам акт гри передбачає життєву необхідність для людей тоді, 

коли вони долають страхи і непевності протягом життя [262, с. 131]. За 

Й. Ґейзінгою – науковцем, який провів ґрунтовний аналіз важливості гри 

для сучасної культури, істинна і чиста гра сама по собі є основою і 

чинником культури [32, с. 9]; у свою чергу, Й. Каюа зазначав, що без гри 

немає цивілізації, адже не існує культури там, де не хочуть або не вміють 

чесно вигравати і програвати [62, с. 209]. Гра є невід’ємним атрибутом 

сучасного культурного процесу, до якого належить і спортивна діяльність. 

За своєю суттю кожна гра є змаганням, тому при аналізі прямого 

значення концепції ГРА в контексті спортивного дискурсу неможливо не 

звернутися до давньогрецького філософського поняття агону (ἀγών) – 

“гра”, “змагання”, “боротьба”, “зусилля” [325, с. 20]. Цей термін виник у 

Стародавній Греції і застосовувався для позначення однієї з характерних 

рис давньогрецького побуту й культури – принципу суперництва, 

благородного змагання з метою досягнення найкращого результату. Агон у 

давньогрецькому суспільстві стосувався нестримного прагнення до будь-

яких змагань майже в усіх сферах суспільного життя, навіть у щоденних 
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справах [317, с. 21]. Ідеться не лише про спорт, а й про змагання поетів, і 

навіть філософію (проникнення агону у філософію знаменує зародження 

діалектики). Кожне публічне змагання було агоном, а уся система 

тренувань та змагань – агоністикою [147, с. 36]. У греків агон, головним 

чином, стосувався не лише боротьби (ширше – будь-якого змагання), а й 

ігор, які влаштовували з нагоди релігійних чи політичних свят [327, с. 146] 

(власне, усі спортивні святкові змагання походять із ритуальних обрядодій: 

їх організовували на честь богів, як акт поминання померлих чи 

звеличення подвигів героїв). Агон представлений також і у міфології 

(йдеться про опис подвигів героїв), в епосі (твори Гомера не є лінійною 

пасивною оповіддю, а радше постійним описом напружених змагань; його 

герої є постійними агоністами, які змагаються не лише із суперниками, а й 

із долею та богами-олімпійцями [148, с. 86]). Така тенденція характеризує і 

сучасний ІСД: Núñez trató de luchar contra la fatalidad [XXIII, с. 81]. 

У ХХ ст. до поняття агону зверталися Р. Каюа та Й. Гейзинга, 

розробляючи концепції гри. Так, на думку дослідників, змагальне начало є 

рушієм будь-якого спортивного протистояння, адже сутність гри полягає у 

тому, щоб здобути перемогу: …un tenista que dispone de una extremada 

capacidad competitiva y de una singular serenidad para afrontar retos de gran 

calibre [XX, с. 118]; Tenemos hambre de éxitos, de títulos; el resultadismo es lo 

que manda en el fútbol [XXI, с. 99-100; 155]; Xavi: “Es mi última final con el 

Barça y la quiero ganar” [961].  

Р. Барт, аналізуючи природу спорту, вказував, що спорт відповідає 

на це питання, порушуючи інше питання: хто найкращий [172, с. 63]. У 

цьому і полягає вся сутність агону для сучасного спорту – боротьба за 

перемогу, за першість. Уся ігрова, агональна діяльність пов’язана з 

глибинною основою душевного життя людини та життя суспільства. 

Сфера ігрового та агонального є взаємопов’язаними. У “інстинкті” до 

змагання первинним є бажання перевершити інших, стати першим і на 

правах першого удостоїтися вшанування. Головне – “виграти”, “взяти 
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гору”, перемогти [32, с. 61-62], що вербалізується в сучасному ІСД 

домінантою лексеми ganar: Me siento con jerarquía, eso te lo da el ganar, 

ganar y ganar… (788); el fútbol es ganar, ganar, y ganar… y después volver a 

ganar [XXI, c. 28]; Al tenis le faltaba un jugador con carisma, con un apetito 

juvenil por la victoria, una voluntad de hierro en cada jugada, un descaro 

ingenuo y un drive venenoso [XX, с. 121]; Es el tercer delantero más efectivo 

de la historia de España con 10 goles en 19 partidos. ... Ni Villa, Zarra, Raúl o 

Morientes han sido más efectivos que Negredo, el tiburón de España. De costa a 

costa, una amenaza muy seria [400]. Такі приклади яскраво ілюструють 

твердження про те, що саме шанс виграти та ризик програти породжують 

наратив, епос і драму [37, с. 70]. Додатковим аргументом артикульованих 

тверджень є засвідчені в аналізованих текстах метафори і метонімії, 

художні епітети та реітеративні конструкції, які детальніше буде 

проаналізовано у Розділі 2. Проаналізувавши дискурсивну формацію 

одного комунікативного проміжку, яким став Чемпіонат світу з футболу 

2014 року (234 статті), було встановлено, що  на лексичному рівні 

концепція агону представлена іменниками velocidad – 13,2 %, triunfo – 8,8 

%, presión – 6,6 %, fuerza – 5,5 %, esfuerzo, duelo, conquista, batalla – по 

4,4 %, superioridad, peso pesado, pasión, líder, euforia – по 3,3 %, rapidez, 

lucha, liderazgo, motor, libertad, intensidad, emoción, hambre, grandeza, 

eficacia, coraje, ataque, arma, amenaza – по 2,2 %. Найпродуктивнішими 

прикметниками є 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 %; дієсловами destrozar – 13,2 %, 

luchar, derrotar, defender, conquistar – по 6,6 %, desnudar, comer a – 4,4 %, 

apoderar, armar, atacar, batir (el récord), codearse, condenar, contragolpear, 

desangrar, desequilibrar, disparar, empequeñecer, machacar, marcar, orillar, 

paralizar, pelear, regatear, reinar, revolucionar, triunfar, triturar – по 2,2 %. 

[Додаток Б]. 

Отже, цілком доказово можна стверджувати, що концепція агону 
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повною мірою трансформується в сучасному ІСД за допомогою, з одного 

боку, філософсько-ідеологічного, а з іншого – мовного лексичного 

інструментарію.  

1.3. Трансформація естетичних категорій у сучасному 

іспанськомовному спортивному дискурсі 

Визначивши базову характеристику – концепцію гри та змагання – 

що становить собою основу сучасного ІСД, вважаємо за доцільне перейти 

до його якісних особливостей. Свого часу Б. Кроче зазначав, що власне 

лінгвістична наука у тому, що у ній зводиться на філософію, і є нічим 

іншим, як естетикою. Лінгвістика, як вважає науковець, є філософією 

мови, що має об’єднатися з естетикою, оскільки спектр проблем, які є 

предметом дослідження цих двої галузей знання, тотожний [80, с. 148, 

157]. Саме тому проводити аналіз спортивного дискурсу на матеріалі 

іспанської мови маємо намір через конкретні категорії естетики, які 

дозволяють простежити реалізацію її конкретних прагмадискурсивних 

особливостей, адже безпосередньо корелюють із природою спорту. Серед 

таких категорій, зокрема, фігурує прекрасне.  

1.3.1. Якісна характеристика спортивного дискурсу: прекрасне і арете  

Прекрасне – це естетична категорія, що характеризує явища, наділені 

вищою естетичною досконалістю [325, с. 685]. Ця метакатегорія естетики 

характеризує явища дійсності з точки зору їх довершеності: тобто ті реалії, 

що мають найбільшу цінність для людини [324, с. 516]. В Античності до 

прекрасного відносили гармонію із боротьби протилежностей космосу, 

кількісні співвідношення (піфагорійці) чи кореляцію свідомості й розуму 

(Сократ). У класичній добі Стародавньої Греції увага зосереджувалася на 

калокагатії – єдності прекрасного й доброго, що свідчить про апеляцію не 

лише до сфери естетичного, але й морального. Арістотель визначав 

прекрасне як те, що є бажаним самé заради себе, а отже, заслуговує на 

похвалу [2, с. 129]. Прекрасним, на думку філософа, є все те, 
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відшкодуванням за що слугують призи і з чим асоціюється швидше повага, 

ніж гроші. З-поміж вчинків прекрасними є ті, які безпосередньо пов’язані з 

людиною (тобто йдеться про щось бажане, але не для себе самого); 

прекрасними також є хороші вчинки, які хтось здійснив для користі 

батьківщини та заради інших, знехтувавши при цьому власними 

інтересами [2, с. 131-132]. Відтак, Олімпійські ігри та інші давньогрецькі 

агони (змагання) стали потужним стимулом для розвитку звеличувальної 

поезії.  

Зазначена теза Арістотеля суміжна з ідеєю патріотизму в сучасному 

вимірі, адже, попри відсутність командних змагань, кожен давньогрецький 

атлет представляв честь свого міста, авторитет общини і навіть держави 

[148, с. 158; 43]. Саме так відбувається і в сучасному спорті: виступи за 

честь клубу (що прирівнюється до представництва міста чи провінції), а 

також командно – за всю країну. М. Баскес Монтальбан підкреслює, що в 

наш час всі футбольні клуби – це більше, ніж просто футбольні клуби: 

вони втілюють у собі патріотичний резерв у світі, де, напевно, все менше 

значення матимуть батьківщини і прапори [XXIII, с. 23-24]: Y su 

identificación con los colores de la bandera de 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 [XV, с. 183]. Навіть очевидна поразка в матчі є менш 

суттєвою, ніж заплямована національна гідність:  Amarilla a Casillas por 

protestar, amarilla a Van Persie por una fea falta a Pedro y gol anulado a Silva 

cuando la Roja intentaba engancharse al partido para salvar, al menos, el 

empate o el gol average. O el honor, que vale más [435]. Честь, гідність та 

повага є невід’ємними характеристиками гри: En un club como el Barcelona, 

lo que es urgente es ganar partidos y títulos. Lo importante es ganarlos con los 

códigos de nobleza que cualquier deporte conlleva [XXV, с. 38].  

 Яскравою ілюстрацією цієї тези є опис значущості спортивних 

перемог спортсменів та національних збірних для всієї країни, адже 
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головним у сучасному спортивному дискурсі є престиж країни, 

національне визнання, а не матеріальні призи: La selección que inició su 

quijotesca aventura en Viena hace cuatro años y luego llegó a la Luna en 

Johanesburgo descorchó en Kiev la triple corona, lo que parecía un viaje a 

Marte. Toda una hazaña para esta España que decidió sublevarse contra la 

nomenclatura del fútbol [46]; Figo era tan brillante, tan cumplidor, tan 

trabajador, tan decisivo a la hora de levantar el orgullo azulgrana que tenía 

carnet de catalán… [XXIII, с. 177]; … y con la pastilla cogió el timón de la 

gran nave. Y llegó victorioso a siete puertos [XXV, с. 112]; Ni las 5 faltas en 

poco más de un minuto pudieron parar al huracán español [VII, с. 105]; el gol 

de Torres en Viena, y los siguientes que vinieron después, fueron para nosotros 

como la visión del mar para los griegos perdidos de Jenofonte en Persia…; 

…Espera a sus héroes que llegan de ultramar con las velas inflamadas por un 

viento distinto. Son los campeones de la unidad. Son los campeones del mundo 

[XXI, c.15; 159]. Ці приклади демонструють важливість не лише 

давньогрецької естетики для розуміння сучасного спортивного дискурсу, а 

й міфології та історії еллінів. У такий спосіб зображено картину 

повернення героїв (національна збірна) морем здалеку (Австрія, ПАР) з 

війни (Чемпіонат Європи 2008 р.; Чемпіонат світу 2010 р.) додому 

(Іспанія). 

 І перемога, і повага належать до прекрасного, оскільки 

демонструють видатні достоїнства, є іманентними ознаками гри як такої. 

Арістотель додавав, що прекрасним є і все пам’ятне: наскільки річ більш 

пам’ятна, настільки вона прекрасніша [2, с. 133]: el equipo que gana no se 

toca [XX, с. 82]; los primeros de la historia en ganar un Mundial y dos 

Eurocopas seguidas [XXI, с. 225]. Пам’ятніших перемог, ніж ті, що тричі 

підряд здобула національна збірна Іспанії в найпрестижніших світових 

футбольних змаганнях 2008-2012 рр., годі й шукати.  

Саме в цьому ключі – аспекті звеличування важливості спортивної 

перемоги для суспільства – категорія прекрасного знаходить своє втілення 
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у ліричній складовій ІСД. Творення поетичного елементу ІСД 

підпорядковане щонайменше двом завданням: заохочення до перемоги, 

підтримка спортсменів до змагання: 

... ¡Alerta! 

Alerta, deportistas y guerreros 

hoy es el día de la España vuestra 
Antonio Machado “Alerta” [II, с. 78] 

оспівуванні перемоги post factum: 

Creador de astronómicos rigores 

en el cosmos-estadio, su planeta 

de cuero en ¡oh! de los espectadores, 

por ti regido vuela hacia la meta. 

Tuyo el hilo en ovillo de jugada, 

sésamo – ¡gol! – de la enemiga arcada. 
Federico Muelas “Oda a Jacinto Quincoces” [II, с. 158] 

Категорія прекрасного є безпосередньо пов’язана із концепцією 

краси. В епоху Романтизму, зокрема, для Ф. Шиллера, ідеал краси 

асоціювався з концептом гри: людина повинна грати красою, і лише 

красою одною вона повинна грати. Також німецький просвітник 

зауважував, що в основі прекрасного – свобода, а свобода всього живого 

виражається в русі [152, с. 302, 103]. Натомість Й. Ґейзинга, навпаки, 

зауважував, що краса не є іманентною властивістю гри як такої, однак гра 

схильна набувати чітко виражених ознак прекрасного. Йдеться про красу 

рухів людського тіла, що виявляється насамперед у грі, про ритм і 

гармонію як благородні прояви естетичної здатності [32, с.13].  Саме тоді, 

коли гра набуває краси, якою можна милуватися, то враз стає очевидною 

цінність цієї гри для культури [там само, с. 59]. Краса і гра, отже, є 

діалектично пов’язаними категоріями. 

Варто підкреслити, що гармонія, симетрія і пропорція спортивного 

тіла хоча й побіжно, але знаходить своє відображення у спортивному 
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дискурсі: Kubala también era un espectáculo dorado, un atleta rubio y 

musculado [XXIII, с. 114]; Son altos, grandes y rubios [XX, с. 116]; ... era – es 

– muy guapo. Él ha sido a la belleza masculina lo que Angelina Jolie o la 

modelo brasileña Gisele Bündchen a la femenina. Con la diferencia de que el 

fútbol atrae a un público mucho más amplio que el cine o la moda [145]; La 

belleza no es la meta de los deportes de competición, y sin embargo los deportes 

de élite son un vehículo perfecto para la expresión de la belleza humana. Y el 

Camp Nou ya sabe de qué va esto. Disfrutemos [389]. Зауваження про 

недосконалу зовнішність навіть талановитих гравців може передувати їх 

заслуженій похвалі, зменшуючи, таким чином, важливість спортивного 

вчинку: ¿De qué sustancia está hecho Butragueño? Del mármol de las estatuas 

de los dioses jóvenes y buenos, que no suelen abundar [XXIII, с. 135] VS Tenía 

la espalda recta, las piernas robustas y cortas, y los brazos, largos y 

pendulares. Por si fuera poco estaba rematado por una cabecita poliédrica 

cuyo punto de fuga era una nariz triangular (Emilio Butrageño) [XX, с. 17].  

Якщо характеристика красивого атлетичного тіла в сучасному ІСД 

перегукується з ідеалами давньогрецького суспільства і яскраво втілюється 

у футболі на прикладі гравців мадридського “Реала”, то середньовічне 

вчення патристів про духовну красу та скромність знаходить своє втілення 

у характеристиці гравців “Барселони” (принаймні за існуючими 

прикладами у двох джерелах, авторських книгах публіцистичного стилю): 

A. Iniesta: Siempre he intentado hacer mi papel, no me considero ningún líder. 

Cada uno tiene que ser líder en su posición, así llega el buen rendimiento del 

equipo [28]. Так, відсутність фізичної краси (як це постулюється у [VIII]) 

не заважає спортсменам належати до категорії сильних суперників: Bajo la 

fragilidad de su físico, ha desarrollado un poder que es la esencia del fútbol: 

velocidad, técnica, inteligencia e imaginación [XXI, с. 214]. Категорія 

суб’єктивності є домінуючою в таких твердженнях. 

У межах категорії прекрасного функціонує такий термін грецької 

філософії, як арете. Якщо агон – це прагнення до змагання та перемоги 
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над суперником, то арете – якісна характеристика – це прагнення не просто 

перемогти, а зробити це красиво і видовищно. Йдеться про саму гру як 

прояв краси та доблесті: Ellos pretendían otro objetivo: el juego como un acto 

de belleza [XX, с. 105]; su gol fue como el golpeo de un taco de billar, justo y 

preciso [XXI, с. 205]. 

У спортивному дискурсі арете має той спортсмен, який володіє 

сукупністю найважливіших для перемоги характеристик (тобто швидкість, 

влучність, спритність). Як бачимо, відбувається зміщення акцентів, адже в 

такому разі важливо не стільки виграти, скільки зробити гру видовищною: 

Hugo ofrece un supremo ejemplo de instinto, precisión y fantasía. En el 

momento en que todos los jugadores desean, y temen, Hugo anuncia sus 

remates con todas las condiciones que se suponen en los mejores futbolístas: 

técnica, dirección, potencia, variedad, chispa y sorpresa [XX, с. 20]; Estuvo 18 

minutos en pista, lo pactado, e hizo todo lo que sabe, y bien: asistió, anotó, 

reboteó, dirigió al equipo y sobre todo, revolucionó el encuentro y capitaneó la 

remontada [VII, с. 179]. 

Арете (ἀρετή), що з грецької означає “доброчесність”, “добротність, 

гарна якість”, “злагодженість, зібраність, придатність” [318, с. 166], 

стосується також прагнення до постійного вдосконалення. Арете є 

проявом особливого таланту, непересічних позитивних рис та якостей: Se 

movía como nadie en los reductos más pequeños, siempre con un ingenio 

impredecible para los defensas [XX, с. 59]; Joaquín, además, sumaba a su arte 

y su regate un considerable olfato goleador, una endiablada velocidad y una 

tremenda regularidad [XV, с. 178]; No hay jugadores como Di María en el 

mundo, capaces de tener tanta influencia en las dos áreas [552]; Alemania jugó 

con inteligencia y eficacia… Un equipo equilibrado técnicamente, fuerte en el 

aspecto físico y disciplinado en el aspecto táctico. Sin duda la mejor selección 

del campeonato [592]. 

Поняття арете, що часто зводилося до чеснот, властивим героям, в 

сучасному ІСД дещо змінюється: нині арете асоціюється передусім із 
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високою моральною якістю загалом, набуття якої потребує особливих 

зусиль [318, с. 167]: su capacidad para maquillar su trabajo como puntillero 

es asombrosa [XX, с. 19]. Як поняття практичної етики, арете пов’язане 

також із помірністю, скромністю, стриманістю [311, c. 146], що стосується 

не лише команд, а й гравців: España perdió por 4-1, pero el resultado importó 

poco. Se había enganchado al tenis y había encontrado un héroe [XX, с. 100]; 

el Barça de Guardiola ha ganado con nobleza y ha establecido el compromiso 

deportivo como esencia de sus valores [XXV, с. 82]; Beckham es un buen tipo. 

Famoso, simpático y humilde a la vez, siempre ha sido respetuoso con la gente 

que le rodea. Cuando se entrenaba con el Real Madrid era notable lo atento que 

era con el portero suplente u otros jugadores no galácticos de la plantilla 

[145]), так і самої гри: el juego bonito, un juego inteligente y creativo que pone 

en evidencia las virtudes del grupo al mismo tiempo que las excelencias 

individuales [XXV, с. 236]. 

Наголосимо, що висока якість гри стає прерогативою лише окремих 

обраних спортсменів: esta nueva generación tiene un talento fuera de lo 

común [XXI, с. 178-179]; Sus cualidades mágicas, su capacidad de 

improvisación, su necesidad de ganar cada pulso que propone el rival, su 

habilidad para jugar con los cambios de ritmo y dirección, en resumen, su 

condición de mejor del mundo en lo que convierte este elemento táctico en 

definitivo en todos los grandes escenarios [IV, c. 54]; Aunque el juego de Nadal 

busca más allá de la estética del deporte, su forma de jugar es heroica, en el 

sentido clásico del término. En la pista combina el valor, la fuerza y la rapidez 

de Aquiles y la astucia y la prudencia de Ulises, con lo más elevado de la moral 

griega [262, с. 51]; … nunca, ¡nunca!, la NBA ha tenido mejores jugadores en 

la posición de Gasol [XX, с. 115].  

Додамо: Г. Гумбрехт, порівнюючи важливість агону та арете для 

сучасного спорту, зазначає, що йому більше імпонує саме останнє, 

оскільки прагнення досконалості завжди передбачає змагання, проте 

змагання не обов’язково передбачає прагнення досконалості [37, c. 64]. У 
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сучасному ІСД арете має здатність сполучатися з агоном, адже саме 

поєднання волі до перемоги та хорошої гри – часом, із залученням 

особливих непересічних якостей спорсменів – забезпечує видовищну 

перемогу: Jugador exquisito, poético, Iniesta eligió un derechazo violento para 

marcar el gol más memorable del fútbol español. [XX, с. 487]; Hemos logrado 

una serie de victorias incuestionables: merecidas, con nobleza, sin violencia 

deportiva, sin tácticas oscuras, a cara descubierta, siguiendo un estilo propio, 

asumiendo riesgos, buscando la belleza, creando las condiciones para tener la 

máxima suerte, respetando a los contrincantes, sabiendo perder cuando tocaba 

y sabiendo ganar [XXV, с. 154]. Стає очевидно, що якби опис спортивної 

події зводився лише до повідомлення результату гри, то в наш час не 

існувало б жодного жанру спортивної тематики. Адже навіть новинний 

дискурс ґрунтується на двох питаннях: “хто виграв” і “яка була гра”, 

відповіді на які дають саме агон і арете.  

Отже, давньогрецька категорія прекрасного і концепція арете, що 

мають тенденцію доповнюватися агоном, виконують комунікативні 

функції і є обрамленням опису ГРИ як основи спортивного дискурсу.  

1.3.2. Реалізація категорії героїчного в іспанськомовному спортивному 

дискурсі 

Носієм агону та арете є герой, у першу чергу, аналізований нами 

давньогрецький герой, опис якого втілюється у сучасному чиннику 

окремого суб’єкта спортивного дискурсу, головного áктора спортивного 

дискурсу, адже саме дії окремих гравців викликають найбільший резонанс 

серед спортивних оглядачів: ідеться чи то про вдалу передачу, чи про 

вчасно і влучно зупинений м’яч, чи про забитий гол, що впливає на хід 

гри. Відомо, що футбол – це один із тих видів спорту, що переважно 

ґрунтується на колективному зусиллі, проте також потребує особистостей 

та індивідуального [II, с. 54]. Цю ж думку можна застосувати і до 

баскетболу; натомість теніс є абсолютно індивідуальним видом спорту за 
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своєю природою, головною дійовою особою у ньому виступає один 

головний суб’єкт. Зважаючи на викладені тези, ми виходимо на аналіз двох 

взаємодоповнювальних категорій античної естетики – героїчного і 

трагічного, які теж мають місце у сучасному іспанськомовному 

спортивному дискурсі.  

Прекрасне, у якому втілюється певний позитивний ідеал, пов’язане з 

уявленням про героя та героїчне в мистецтві та історії [151, с. 199]. 

Суб’єктами гри є всі учасники змагань, проте лише окремі постаті 

заслуговують на особливу увагу своїми позитивними чи негативними 

вчинками. Так, кожна перемога, здобута шляхом досягнення агону та 

арете, завдячує все ж своєму герою. Естетична категорія героїчного є 

модифікацією категорії піднесеного (на противагу низькому). Піднесене – 

це естетична метакатегорія, яка характеризує естетичну цінність речей та 

явищ, опанованих людиною не практично, а духовно. Зазвичай, ідеться про 

речі та явища як природного, так і суспільного походження, які 

переважають могутність і сили людини і вимагають від неї надзвичайних, 

граничних зусиль [324, с. 478]: El argelino Ferghouli y el estadounidense 

Green son los héroes que han quebrado la Resistencia de un porter que está a 

un nivel extraordinario en 2014 [502]; Villa es una leyenda en toda regla [475]; 

Renueva Viguera, el héroe del ascenso [237]. У такому стилі, із 

застосуванням односкладних речень була написана, зокрема, стаття-

некролог Оскара Кампільї “La identidad”, присвячена Альфредо Ді 

Стефано: Vocación. Espíritu de lucha. Alma de ganador. Camina o revienta. 

Juega, defiende, recupera, regatea, pelea, dispara, marca y vuelve a defender, a 

recuperar, a regatear, a pelear, a disparar y a marcar…. Una leyenda. Un tipo 

singular. Un futbolista excepcional [556]. 

Категорія героїчного розкриває ціннісний сенс видатного за своїм 

суспільним значенням вчинку, який потребує від людини чи колективу 

людей найвищого напруження духовних і фізичних зусиль, мужності й 

відваги [331, с. 60]. Так, абсолютним героєм можна стати за одним 
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головним критерієм – бути найкращим, як у випадку з баскетболістом 

П. Ґасолем: Ha sido el mejor anotador, el mejor reboteador, el mejor 

taponador y ahora mismo es el mejor pasador de los Grizzlies [XX, с. 116] чи 

футболіста Л. Мессі: Robben se frota las manos, pero también Messi, a solo 

dos pasos de convertirse, otra vez, en el rey del mundo. Esta vez en un Mundial 

[552]. У мові така категорія реалізується шляхом вживання найвищого 

ступеня порівняння прикметника чи засобів художньої мови. 

Одним із найефективніших засобів оспівування героя та прагнення 

до перемоги залишається лірика, що проявляється як через присвяти 

окремим гравцям та командам, так і у гімнах команд [Додаток А]: 

Por ti, Ricardo, en que fundó la aurora 

del fútbol español su luz crecida, 

vayan laureles a flanquear tu vida, 

héroe del estadio ayer y ahora. 
Pedro Montón Puerto “Oda a Ricardo Zamora” [II, c.134] 

Героїчне характеризує вищий прояв мужності, який розв’язує 

суспільно значимі конфлікти, що дійшли до антагоністичного рівня [323, 

с. 117]. У контексті спортивних змагань така характеристика 

трансформується у важливість вчинку в межах національного та 

міжнародного контексту: ... de Fábregas, cuyo fácil juego alivió el fútbol de 

España [XX, с. 489]; Cuando todo parecía perdido, con 87 a 84, a un segundo 

y tres décimas para el final del partido y tras un lanzamiento exterior 

convertido por los rusos, Ricky cogió el balón en media pista y anotó un triple 

inverosímil a tablero. ¡Increíble! [VII, c. 54-55].  

Важливість перемоги у відповідальному змаганні підкреслюється 

функціонуванням у текстах лексеми “hazaña”: … penúltima hazaña en el 

camino hacia el primer oro mundialista de la selección española… [787]; …у 

junto a ellos, otros tres jugadores criados en las categorías inferiores, Rivas, 

Juanito y Melli, participaron en la hazaña [XV, c. 177]; la hazaña de un 

muchacho de veintiún años (Pau Gasol) [XX, c. 114]; Nos pasó con Seve, cuyas 
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hazañas eran de película como parece que nos vamos enterando [497]; Ese 

crack con llanto de niño irá a por otra hazaña, una vez más [588]; Era un 

milagro, una hazaña de proporciones desconocidas en la historia moderna del 

fútbol… [536]; Equipo mítico para siempre cuyas hazañas se exagerarán en los 

años futuros, cuando ya sean memoria indemostrable [XXIV, c. 99]. 

 Як і давньогрецьким героям, так і сучасним спортсменам і клубам 

складають похвальні пісні за їхні подвиги [Додаток А]. Так, іспанський 

поет Р. Альберті ще у 20-х роках ХХ ст. створив відому оду “Oda a Platko”, 

присвячену воротарю ФК “Барселона”, що стала класикою спортивної 

лірики:  

Nadie te olvida, Platko, no, nadie, nadie, nadie, 

Oso rubio de Hungría… 

Azul heroico y grana, 

mandó el aire de las venas. 

Atlas, alas celestes y blancas, rotas alas 

combatidas, sin plumas, encalaron la yerba [XXIV, c. 31; 74] 

Грецькою мовою слово “герой”, окрім відомого значення “доблесний 

воїн, що здійснює непосильні іншим подвиги”, має ще й значення “святий 

покровитель” [31, с. 33]. Означена семантема свідчить про наявність 

релігійного коду в спортивному дискурсі (про це йтиметься далі) і вказує 

на особливість статусу, який отримували давньогрецькі атлети за свої 

перемоги. Сьогодні, проте, класичне визначення героя як посередника між 

людьми та богами, як ідеального носія сили й богатирського духу, що 

панувало за часів Античності, дещо модифікується. Героями сьогодні, як 

правило, вважаються звичайні люди, що переважають середній рівень: 

мають непересічну силу, красу, розум тощо [329, с. 546]. У нашому 

контексті йдеться про того найрезультативнішого гравця чи тренера, який 

максимально відрізняється від своїх колег і має ряд непересічних 

позитивних рис, що вирізняють їх із-поміж інших: Es una especie de 

Invictus, de ganador nato, de Nelson Mandela del fútbol: de líder que va más 
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allá que los demás [XXV, c. 79]; Pocas veces un jugador es totalmente 

inteligente y juega tan perfectamente a partir de la alianza entre cerebro y 

musculatura de la ligereza como Johan Cruyff [XXIV, c. 34]; Ricky salió desde 

el banquillo, entró a cuatro minutos para el final del primer cuarto y terminó 

firmando 6 puntos, 7 asistencias y 6 rebotes; aunque acabó lesionado, con un 

esquince de tobillo. El público, que llenó las gradas del Target Center, estaba 

encantado con su nuevo héroe [VII, c. 157]; El Calderón se puso en pie para 

ovacionar a su ariete. Hay nuevo héroe [763]; Destaca Simeone. Además de ser 

un héroe en el Calderón, jugó tres Mundiales y 106 partidos con la albiceleste 

[759]. Особливе прагматичне навантаження має лексема “héroe” у значенні 

непересічної людини, системно представлена в заголовках та назвах: 

SuperMario es el nuevo héroe [763]; Los héroes del Bernabéu [290]; Héroes de 

nuestro tiempo. 25 años de periodismo deportivo [XX]. 

Герой – це своєрідний харизматичний лідер (термін запозичений 

нами з лінгвістичних досліджень, присвячених політичному дискурсу 

[107]). У письмовому втіленні дискурсу – це така мовна особистість, яка в 

період кризової ситуації здійснює емоційне керування масами, поведінка 

якого підпорядкована психіко-емоційному стану піднесення. Джерелом 

таких дій лідера є його внутрішня енергія, жагуча особиста переконаність і 

мотивація [107, с. 88]. У спортивному дискурсі категорія харизматичного 

лідера твориться не суб’єктом вербально, а власне подальшою 

характеристикою його героїчного вчинку на шпальтах газет чи у книгах. 

Активна суб’єктна мовна особистість замінюється на ту, яку творять і про 

яку пишуть. Означена увага до суб’єкта мотивована, звісно ж, його 

надзвичайними спортивними якостями та вміннями: ¿Es una especie de 

mesías del fútbol? En cualquier caso, es un líder carismático; es decir, 

atractivo, magnético, que invita a seguirlo. La gente cree en él [XXV, c. 74].  

Творення образу харизматичної постаті покликане, насамперед, 

емоційно впливати на читачів, формувати в їхній свідомості відповідні 

настанови, цілі для дій на основі емоційної залученості й емоційного 
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єднання зі своїм лідером. Так, за часів диктатури генерала Ф. Франко, 

зокрема, у період 1956-1960 рр. з метою творення позитивного образу 

процвітаючої та успішної Іспанії на міжнародній арені такі спортсмени, як 

Ді Стефано, Хосе Марія Сарраґа (саме вони долучились до виграшу п’яти 

кубків Європи з футболу), Кліффорд Луїк, Карлос Севільяно, Еміліано 

Родріґес (звитяжці, які перемогли радянський ЦСКА з Москви у фіналі 

Чемпіонату Європи з баскетболу), Мануель Сантана (переможець елітних 

світових тенісних турнірів) перетворилися на народних героїв серед 

іспанської молоді: Santana había alcanzado la posición de héroe nacional 

[XX, с. 99]; Manuel Santana ha conmovido los cimientos del país. Y es que 

tuvo, por ejemplo, fuerza suficiente para levantar a muchos miles de españoles 

– tan escasamente madrugadores – a una hora prohibitiva para presenciar, a 

través de las ondas mágicas de televisión, un encuentro que estaba disputando 

en Brisbane [275, с. 346]. Вони стали прикладом для наслідування в 

контексті пропаганди франкізму та популяризації спорту серед населення; 

у 1960-70 рр. таку ж роль виконували футболісти Ладислав Кубала, Ференс 

Пушкаш та Франсиско Хенто, які з-поміж інших стали не просто 

кумирами, а справжніми ідолами: … pasaron a ser las imágenes admiradas, 

casi idolatradas [275, с. 248; 345].  

У наш час такими постатями є гравці чи команди, що досягли 

особливих успіхів для країни на локальному рівні (Campeón tras 18 años, 

lloró el Atlético de alegría, un conjunto encomiable que durante nueve meses 

tuvo la virtud de reconciliar a todo un país con ese deporte. Por su sacrificio 

extremo, por su solidaridad en los momentos más difíciles, por rechazar los 

sueños para disfrutar de cada segundo de realidad [424]), а також переможці 

міжнародних змагань найвищого рівня: después de ser el héroe de la 

temporada en el Bernabéu, con goles decisivos en las finales de Copa del Rey y 

Champions [463]. Такі особистості, як правило, наділяються надлюдською 

геркулесівською силою, і важливість їх вчинку для своєї країни є 

неоціненною: Por suerte para él y todos los argentinos, el Messi que salió a 
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disputar el último cuarto de hora con la garganta en ebullición encontró una 

rendija, metió el turbo, echó un vistazo y vio la mejor noticia posible: el que 

llegaba donde a él ya no le alcanzaba era Di María. A él se colgó Messi y toda 

Argentina [489]. La intención era atar a Jordi Alba, pero a este futbolista no lo 

sujeta ni el cemento; Cesc: Con el balón en los pies no puedo olvidar lo que soy, 

ni lo que es España. Si hay que morir, que sea con la pelota [XXI, c. 218; 70]; 

El futuro tiene que pasar por Andrés Iniesta. El futbolista que nos dio el título 

de 2010, con aquel gol inolvidable, resultó también desicivo en el último partido 

de 2014 [466]. Отже, такі безкорисливі вчинки масштабного для країни 

значення перегукуються з аналізованою вище концепцією прекрасного, 

описану Арістотелем. 

Героєм, проте, не обов’язково має стати спортсмен, який стабільно 

демонстрував успіхи. Головною в такому разі є вагомість його навіть 

спорадичних вчинків для спільноти в критичний момент. Саме 

неочікуваність і робить цього спортсмена героєм: Luego, los tres penaltis 

parados, el último a Ferdinand. Y, en un minuto, de villano a héroe… En estos 

momentos se ven los líderes [XX, c. 147]; Cuando el cansancio bloqueaba la 

mente y las piernas, el lateral del Barcelona decidió emprender una carrera 

vertiginosa para romper la línea defensiva de Nigeria [161]; No es lo suyo, 

excepto en los momentos históricos. En Johannesburgo fue uno de ellos, un gol 

para la eternidad [XX, с. 489]. Це характерний абстрактний образ, який 

наділяють усілякими чеснотами й достоїнствами за результатами його 

вчинків на спортивному майданчику. За допомогою художніх засобів із 

залученням інтердискурсивності твориться образ практично фантастичних 

істот: las vacas sagradas, es decir, las grandes estrellas [XXIV, c. 70]; … 

Remata desde lugares insospechados, en posturas inverosímiles y en momentos 

imprevisibles [XX, с. 20]; Ayer, el pequeño jugador del Bayern cosió la cuarta 

estrella con un gol de genio cuando solo quedaban siete minutos de la prórroga 

y los penaltis ya eran algo más que amenaza [629]; Anteriormente, Braida se 
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rindió al argentino: “No es un jugador, es un fenómeno, un extraterrestre” 

[937].  

Особливо рельєфно це представлено у заголовках спортивних статей 

і книг публіцистичного стилю, метою яких є, в першу чергу, привернення 

уваги читачів. Зокрема, йдеться про повідомлення початку і підведення 

підсумку повідомлення [201, с. 13]: el Príncipe desafía al Rey [229]; ¡De 

cine! Estreno espectacular del Barça [277]; ¡Raúl! ¡Raúl! ¡Raúl! El Bernabéu 

despide con emoción a uno de sus mayores ídolos; El galáctico número 11 de 

Florentino; Raúl subió al cielo [316, 317]; Campeones. Cuando realidad y 

ficción se unen [350]. Для творення таких висловлювань широко 

використовуються як лексичні засоби (епітети, метафори, метонімії), так і 

синтаксичні (односкладні речення, фігури експресивного синтаксису).  

Показово, що на лексичному рівні образ героя та антигероя 

твориться зверненням як до понять давньогрецької культури та римського 

соціального устрою, так і до відомих діячів тієї епохи: bombonera de 

Pandora; centurión, gladiador, coloso, odisea, Pegaso, Pitágores de España, 

Polifemo; talón de Aquiles; la rosa de Alejandría; Ibrahimovic y su guardia 

pretoriana [12]; Esa decisión de Mourinho ha convertido al animador en un 

inesperado director de orquesta del plebiscito instaurado en el coliseo blanco… 

[70]; algunos presidentes de clubes parecían Calígulas [XXIII, c. 19]; Las 

heridas del gladiador [689]; Minnesota había puesto unos cimientos firmes para 

hacer un proyecto de futuro, quería reverdecer laureles [VII, c. 163]; Fallaron 

todos porque es imposible ser Maradona y tampoco Messi lo consigue, desolado 

en el césped de Maracaná porque se perdió el que pudo ser el último tren hacia 

el Olimpo [615];  

Centauro de finísimo cimiento... 

Pienso en tu patronímica rudeza 

por el nombre floral condecorada, 

como signo; la helénica belleza, 

con su viril rigor de la jugada. 
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Federico Muelas, Oda a Jacinto Quincoces [II, c. 158] 

Наголосимо, що саме лексема “mito” та звернення до міфічних 

персонажів використовуєься як дискурсивна стратегія творення образу 

героя у дискурсі: un equipo mítico; Puedo luchar contra cualquiera, pero no 

contra un mito [XX, с. 106]; Carmelo hace un tour por el United Center, el 

pabellón donde Jordan se hizo un mito [491]; El Santiago Bernabéu se convirtió 

ayer en centro de peregrinaje de los aficionados que dieron su adiós al mito 

blanco [584; 565]; un ejemplo romántico de la edad dorada y mítica de fútbol 

[III, c 151]; El mítico Alfredo Di Stéfano consiguió 307 goles con la camiseta 

del Real Madrid [XIV, c. 57]; Pero donde su trayectoria trasciende de lo 

meramente futbolístico y deportivo para entrar en la categoría de mito y 

leyenda es en el Betis [XV, с. 122]. Показовим є використання лексеми 

“cancerbero”, яка вживається не лише як найменування персонажа 

давньогрецьких міфів, але й уведена Королівською Академією як усталена 

лексична одиниця на позначення воротаря: el cancerbero conseguía 

mantener el 0-0. Цікавим є приклад El ave fénix. Ricky personificaba el ave 

fénix, empezaba a renacer de sus cenizas [VII, с. 182] та алюзії до тієї ж теми 

птаха фенікса в іншому виданні: … el Real Madrid resurgió de sus cenizas y 

volvió a la competición [XIV, с. 175]. 

Від часів виникнення прототипів перших спортивних змагань у 

Давній Греції – ігор – їхня функція, крім розвитку сили та мужності, 

головним чином, зводилася до розвитку національної самосвідомості 

греків, адже участь у змаганнях мали право лише елліни. Переможців 

прославляли у піснях та увіковічнювали у виробах прикладного мистецтва 

[148, с. 146]. В іспанському соціокультурному контексті на плечі героїв-

спортсменів лягає навіть функція об’єднання країни та створення її 

позитивного іміджу: La selección lo ha hecho con goles, con fases de excelente 

juego, pero también con sacrificio; ganaron y enamoraron a toda Europa; ese 

día se metió a un país entre dos puños y no cejó hasta conducirlo, años después, 

a la gloria… en ningún otro lugar como entre esos puños se siente España tan 
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segura, quizás [XXI, с. 88; 91; 224]. Навіть якщо йдеться про поразку, але у 

контексті національної збірної, вона належить до категорії прекрасного, 

тобто відбувається трансформація залежно від суб’єктивної прагматичної 

настанови автора: негативне позитивне: Gracias, selección, por 

seis años inolvidables de ensueño y pasión. Volveremos. ... tratando de jugar 

bien y consiguiéndolo a ratos. Sin un mal gesto. Con grandeza en la derrota. El 

campeón dejó Brasil, esperamos que se coronará el día 13: a ver si juega tan 

bien como el último. O la mitad... Una vez más, gracias, muchachos [473].  

Одним із засобів творення таких магічно-релігійних позитивних 

образів є мейозис: стилістична фігура, що ґрунтується на применшенні 

інтенсивності вияву ознак, розмірів і дії предметів, перебігу подій тощо 

[322, c. 316-317]: Golpeaba mal el balón. Pero la suma de sus cualidades era 

deslumbrante [XX, c. 17]. Засобами мейозису у спортивному дискурсі 

виступають також заперечні частки: No penséis que soy… que tengo la 

fórmula mágica. No. Porque siempre lo he pensado y algunos días hemos 

perdido [XXV, c. 48]; Victor Valdés no fue el héroe del partido. Simplemente, 

fue el portero de España. Ni más ni menos [165]; Nada ha ganado aún. No ha 

hecho nada más que revertir en una gloriosa jornada de la Champions una 

tendencia a decaer observada desde hace algunos partidos por culpa de la 

distensión [108]. Такий прийом включає в себе використання художніх 

засобів з метою максимально спростити заслуги спортсмена і висвітлити 

його заслуги у скромному світлі, при цьому імпліцитно вказуючи на їх 

значущість: Poco le importaba ser la estrella. Le importa el fútbol  quienes lo 

sienten de la misma forma, como si no existiera otra cosa en su vida. Es un 

samurái de la pelota [XXI, c. 150]; Nada de pavos reales y narcisos, la gloria 

se la han repartido por igual en los tres campeonatos que la han entronizado. 

Desde su primer paso hacia la gloria, uno ha sido once y once han sido uno, 

alejados del mundo espumoso de las celebridades porque el fútbol es su objeto 

de pasión y lo comparten. Otros lo consumen, ellos lo disfrutan como enanos 

[46]. 
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Згаданий експресивно-символічний бік комунікації, що, за 

твердженням О. Петлюченко, слугує емоційно-смисловим “клейстером” 

для багатьох елементів громадського життя [107, c. 108], є особливо 

характерним для творення образу героя. Особливо це актуально для 

порівняння динаміки прогресу двох футбольних клубів-антагоністів (El 

Barcelona se ha recuperado con el tramo más importante de la temporada y con 

su séptima victoria consecutiva ha hecho que, por fin, la ventaja con el Real 

Madrid se reduzca a ocho puntos; Del mal rollo Guardiola-Piqué a la 

posibilidad de ‘robarle’ la Liga al Madrid [4]; Gran Barça, pésimo Madrid 

[281]. Намагаючись чітко перенести дух напруги та суперництва на папір, 

автори проводять паралелі між найсильнішими спортсменами-

суперниками, використовуючи схему “... у той час як інший”, порівняно з 

іншими: Al lado de un Cristiano reducido por lo poco que está de él su 

selección y lo muy pendiente de si mismo que juega, siempre mirándose, Villa 

fue un gigante, descomunal, que ya suma cuatro tantos en el Mundial [XXI, 

c .135]; Al Barça le interesa puntuar por efectos de resultado y por cuestiones 

de ánimo mientras que para el Madrid es la última oportunidad para 

engancharse al campeonato y prepararse para la Champions [99]; Cuando el 

argentino debuta con el primer equipo del Barça, en octubre de 2004, el 

portugués ya lleva 14 meses en Old Trafford a las órdenes de Ferguson. 

Cristiano gana su primera Champions y su primer Balón de Oro en 2008. 

Messi, un año más tarde [831]; Mientras esperamos que Diego Costa se pinte su 

camiseta amarilla de rojo, Álvaro Negredo sigue reclamando su lugar en la 

delantera de España [400]. Опис минулих заслуг та значимості відомих 

спортсменів особливо яскраво можна простежити у репортажах, 

присвячених висловленню жалю з приводу їх смерті: El legado de Di 

Stéfano es eterno. Ha dejado una huella imborrable, y no sólo en los que 

compartieron vestuario con él. Don Alfredo era una eminencia en esto del 

fútbol, el primer grande, y el mundo le respetaba como se merecía. Alfredo es el 

único que tiene un Súper Balón de Oro. Por algo tiene un estadio con su 
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nombre en Valdebebas, un avión y un trofeo en nuestro diario, que le condecoró 

con el MARCA Leyenda. Sus frases, su ideario, sus pinceladas como artista del 

deporte y de la palabra. Esta es su huella. Con ustedes, el Di Stéfano más 

íntimo [539]. 

Найпродуктивнішими іменниками для творення категорії 

прекрасного та героїчного виступають 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 %; прикметниками 

– 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 % [Додаток 

Б]. 

Отже, давньогрецька категорія героїчного суттєво трансформується в 

сучасному ІСД як у пресі, так і в авторських книгах публіцистичного 

стилю. Реалізується вона на лексичному, морфологічному, синтаксичному 

рівнях мови, присутня у всіх проаналізованих жанрах. Центральною в 

категорії героїчного є концепція героя, тобто постать найкращого гравця, 

що не обов’язково завжди мав демонструвати перемоги. Герой є 

харизматичним лідером, навколо якого гуртуються інші гравці. Особливо 

яскраво концепція героя репрезентована у ліричних творах, що 

узгоджується з прагматичною настановою похвали та возвеличення. 
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1.3.3. Особливості втілення категорії трагічного та концепції гібрису 

Гравці, які показують високі результати, вирізняються з-поміж своїх 

колег та отримують заслужені призи, “існують” у категорії прекрасного та 

героїчного. Проте перемога одного гравця чи однієї команди автоматично 

означає програш іншої. До того ж, враховуючи фізичну та хронометричну 

обмеженість спортивної діяльності у всіх її проявах, поразка є невід’ємним 

атрибутом навіть тих гравців, які постійно показували високі результати. 

Свого часу Ф. Шиллер зазначав, що герої є так само вразливими до всіх 

людських страждань, як і звичайні люди. Героями їх робить саме те, що 

вони глибоко і сильно страждають, що, однак не ламає їх духу [152, 

с. 199]. Стражданням у контексті спортивного дискурсу є саме важка гра 

чи поразка та її наслідки: Fue un equipo sufrido cuando le tocó hacerlo, 

siempre paciente, lleno de una convicción admirable. Esa convicción la 

mantuvo en la durísima final. El gol de Iniesta manifestó todas las cualidades 

de un equipo extraordinario [XX, с. 488]; Es una España que sabe sufrir con la 

cabeza vendada si es necesario [XXI, с. 141].  

Категорія трагічного, таким чином, безпосередньо пов’язана з 

героїчним. Г. Гегель зауважував, що одним із понять, без якого не може 

існувати героїчне, є саме трагічне, тобто це така категорія філософії та 

естетики, що характеризує нерозв’язний конфлікт, що виникає у процесі 

людської діяльності та супроводжується стражданнями й непоправною 

втратою життєвих цінностей [324, с. 645]. У контексті спортивного 

дискурсу категорія трагічного набуває таких трансформацій: 

- опис страждань героїв. Ідеться про вистраждану поразку, 

несправедливе рішення арбітрів, важку напружену гру, спад у кар’єрі 

тощо. Лексема sufrir втілює імпліцитну концепцію страждань: La final 

parecía destinada a la rueda de penaltis, un calvario que España no merecía 

[XX, с. 487]; Ese partido nos partió en dos y lo peor es que nos dejó la 

sensación de una tremenda injusticia; para Xavi fue como caminar por un 

campo de minas, un infierno [XXI, с. 155; 228]; El Almería vuelve a la Primera 
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tras dos temporadas en el infierno [265]; Victoria por la mínima y muy sufrida 

en el Bernabéu (1-0) [XIV, c. 185]); Se iniciaba la pesadilla de Lewandowski, 

que se topó con dos buenas manos de Grün [760]; … con la diferencia de que el 

joven búlgaro está en la línea ascendente de su carrera y Roger hace tiempo 

que está pegando los últimos coletazos [498]; No se profundizó en una herida 

que tardará en cicatrizar [475]; 

- спортивні невдачі та критика поганої гри – опозиція агону й арете. 

Гравцю-герою, який володіє надзвичайними рисами та характеристиками, 

протиставляється гра низького рівня без суттєвих досягнень, ці гравці не 

мають харизми та особливих якостей, а тому активно критикуються, на що 

вказують маркери негації: No juega nada, sin chispa, sin nervio, sin tensión, 

como si jugara constantemente un partido amistoso. El equipo lo imprime el 

carácter de Ancelotti, sin nervio ni garra ni idea táctica. Nada de nada [396]; 

Le costó bastante a la Roja vestida de negro entrar en faena. Nervios. Errores 

infantiles. Falta de confianza. Desajustes tácticos. Imprecisiones en pases 

fáciles. Un córner a favor que acaba en los pies de Reina. [477]; Perdido en la 

zona de nadie. Ni centrocampista ni delantero. Ni carne ni pescado, apenas 

entró en la materia. Detallitos mínimos. Demasiado frío. [610]; Lo de ayer es 

una mancha en el currículo victorioso de la ‘pentacampeona’ que quedará para 

los anales de la historia. Es un momento a la incompetencia futbolística de Luiz 

Felipe Scolari y sus pupilos convertidos en marionetas [589]; Casillas no era ni 

la peor sombra de Casillas, Ramos no era Ramos, Iniesta no era Iniesta… 

[434]. 

- драматизм поразки та розчарування. Акцентується саме результат 

гри, поразка, яка має важливе значення та яку дуже складно пережити: 

Aquel 2008, la selección española despertó del letargo de casi un año sin jugar 

y lo hizo con el amargo recuerdo de la cruel derrota en la final del campeonato 

de Europa… Aquel fue un golpe muy duro… [VII, c. 84]; Todo Brasil está 

llorando. Está avergonzado. No quieren que estos jugadores vuelvan a vestir la 

camiseta ‘verde amarelha’ [569]; Se acabó la pesadilla en la que se ha 
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convertido el Mundial de Sudáfrica para España [471]; Nadie pensó que 

Francia protagonizaría una de las peores pesadillas que ha vivido la mejor 

generación de la historia en el baloncesto español [800]; Ayer por la noche, en 

Belo Horizonte, no hubo silencio, hubo vergüenza e incredulidad [589]; 

Futbolistas que se dejaron el alma, pero también sus piernas y su corazón, en el 

desenlace de Liga más terrible que se recuerda [424]; La prensa brasileña era 

el mejor termómetro para medir el shock del país. Tres diarios brasileños 

amanecieron de luto [595]; Messi volvió al centro del campo, solo, sin lágrimas, 

cabizbajo, los brazos en jarras. No se le podía ni hablar… Se fue sin título 

[618]. Увесь трагізм поразки передається також за допомогою графічного 

позначення, яке посилює персуазивний ефект повідомлення: Eli-mi-na-

dos… Eli-mi-na-dos, sí, pero al menos con dignidad [477]. 

Програш у найбільш відповідальному спортивному футбольному 

змаганні (йдеться про Чемпіонат Світу) асоціюється з категорією 

трагічного: Deprimida por aquel repaso, Argentina se despidió en silencio del 

torneo… [593]; Para Felipao, esta segunda aventura al frente de la selección 

brasileña no le ha podido salir peor… Hoy, Scolari ya no es un héroe. Es un 

villano que ha perdido todo el crédito y la gloria que ganó hace una década 

[631]. У таких статтях системно функціонують лексеми: “vergüenza”, 

“sufrir”, “destrozar”, “lágrima”; “humillación”, “crueldad”, “pesadilla”, 

“huérfano”, “pérdida”, “peor”: La selección que más gloria ha tenido en los 

Mundiales estaba sufriendo la mayor humillación de la historia en su propia 

casa; Las lágrimas invadieron las gradas del Mineirao y un silencio aterrador 

acompañó a cada gol alemán. Brasil jamás había vivido una tragedia 

futbolística similar y ya pueden pasar siglos y siglos que perdurará toda la 

eternidad [557]. Показово, що, наприклад, поразки, завдані збірній Іспанії у 

кваліфікаційних матчах та її подальший невихід до Чемпіонату Світу 2014 

року спровокували появу гострих критичних статей у пресі (Іспанія-

чемпіон перетворилася на невдаху): Van Persie burló la vigilancia de Ramos, 

con Piqué rompiendo el fuera de juego, y se lanzó con fe a buscarla para 
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conectar un poderoso cabezaso en Carrera que dejó petrificado a Casillas, 

clavado en mitad del area; Esta vez, Casillas no pudo hacer milagros  [435]; De 

Brasil apenas quedarán buenos recuerdos, un Mundial para olvidar en todos 

los sentidos… Quedará que ha sido el peor torneo de la historia de España (por 

la diferencia de goles) y además supone el fin de una era magnífica, aceptado el 

desenlace de mala manera porque nadie esperaba el tortazo. … Como España, 

pese a todo, pese a este trágico Mundial de Brasil [441]. 

Стаття, присвячена цим же подіям, проте не спеціалізованого 

спортивного, а загальноіспанського щоденного видання El País забарвлена 

зовсім іншим відтінком, і, замість критикувати, виправдовує гру своєї 

збірної та посилається на попередні успіхи: Una selección a la que nadie 

remontaba un partido oficial desde el verano 2000. Un grupo en el que se 

alienaron tres campeones de la última Champions, un campeón de Liga y nueve 

de los titulares que triunfaron en la Eurocopa de hace solo dos años [436]. 

Натомість спільним для обох газет є, проте, виправдання поразки через 

підкреслення гідності та честі команди: Con su intervención, con su nobleza 

al frente en un día de rayos y truenos, Del Bosque puso la primera pica para 

que España, en caso de derrape total, no cierre el mejor ciclo de su historia por 

la puerta de atrás. Por crudo que sea el destino, que al menos en el maravilloso 

testamento de este grupo también figure su saber perder, su gloria y nobleza en 

la derrota. Sin cainismos [там же]. 

Трагіко-іронічне забарвлення має і опис арбітрів: El partido 

Barcelona-Sevilla era su real primera oportunidad de demostrar que la estatura 

del árbitro está hecha a una escala diferente de todo lo que le rodea cuando 

salta sobre un césped vestido de luto y acompañado de dos monaguillos de 

banda, igualmente enlutados [XXIII, c. 193]. 

Лексема “historia” у цьому контексті є особливо важливою, адже 

вона підкреслює значимість події та незворотність поразки: Humillación 

histórica a Brasil [585]; … firmaba el gol que figurará en los libros de historia 

junto a los siete de Alemania; … desde que Uruguay escribiera la página más 
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negra de la historia de la selección brasileña; Leyenda Klose, pichichi 

histórico; Hundimiento en el Hyundai Fan Park. Los brasileños lloraron con la 

histórica derrota ante Alemania; … se preparan para hacer historia [557, 558, 

555, 567].  

- ¡Qué partido has perdido, chiquilla! 

... No tienes ni idea de cómo han jugao. 
Don Manolito, Zarzuela del Maestro Pablo Zorozábal.  

Libreto de Luis Fernándes Sevilla y A. C. Carreño [II, c. 241] 
- La tesis de aquel gol perdido 

no quebraba: el Cielo era el Infierno, 

su tenebroso espasmo. 
Antonio Hernández “Errare humanum est” [II, c. 291]. 

Як засвідчують приклади, особливо така лексема була актуальною для 

опису поразки збірної Бразилії під час Чемпіонату світу з футболу 2014 р. 

- руйнування ідилії через непередбачувані обставини. Як правило, 

йдеться про травми, що не дозволяють гравцям продовжувати змагання: 

Las lesiones cortaron de raíz su proyección; primero se rompió dos veces el 

cruzado anterior de la rodilla derecha y, poco después ... se lesionó de 

gravedad la otra rodilla. Un auténtico desastre y una verdadera lástima [VII, 

c. 176]; Neymar está fuera del Mundial. La gran estrella de Brasil se perderá 

los dos últimos partidos de la Copa por una fractura de la tercera vértebra 

lumbar que requerirá entre cuatro y seis semanas de recuperación [510]; Brasil 

está de luto por la lesión que deja sin Munidal a Neymar [512]. 

- приниження після поразки. Лексеми, що позначають сором від 

поразки та саму ідея приниження (humillación), є ключовими у цьому 

контексті: … el Real Madrid ridiculizó en casa al Barcelona por 11-1 [XIV, 

c. 166]; Última humillación del año para los Lakers en el regreso de Pau [403]; 

El Real Madrid no olvida la humillación en Anfield [798]; La mayor 

humillación de la historia. La pentacampeona avergüenza a su país. Brasil 

sufrió ayer la mayor humillación de su historia [557]; 
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- завершення етапу у спортивній кар’єрі. Перехід гравця в інший 

клуб, закінчення спортивної кар’єри чи смерть має негативну конотацію: 

Con su marcha se cierra un ciclo y se abre la puerta a otro fútbol, porque Xavi, 

lamentablemente, no es clonable. Nunca nadie ha jugado al fútbol como él. 

Afortunadamente, nos quedan sus títulos [474].  

До категорії трагічного як протиставлення героїчному належить 

також поняття гібрису (ὕβρις – зарозумілість, пихатість). Йдеться про 

зухвалість і нахабність, спричинені надмірною впевненістю у своїй вдачі 

[323]. Ідея гібрису передбачає можливість незнання власних меж 

можливостей, бездумного їх перетинання [262, с. 64]. Така характеристика 

є своєрідним протиставленням агону та арете, оскільки має деструктивну 

негативну природу.  

Гібрис є однією зі складових, що формує образ антигероя у 

спортивному дискурсі, та перегукується з концепцією етосу футболу 

І. Уестакота. Йдеться про протиставлення Одіссея та Галахада, надання 

пріоритету або результативності, або чесній грі. Так, перспектива 

хитромудрого Одіссея пов’язана з поклонінням успіху. Вона фокусується 

на досягненні мети, коли герой не переймається з приводу мотивів. У той 

же час, Галахад (єдиний із шукачів святого Грааля, якому той дається в 

руки; який є втіленням чистоти й галантності) не пристає на жодні 

компроміси з етичними принципами заради досягнення певної мети, якою 

б значною вона не була [141, c. 211]. Проаналізовані приклади зі 

спортивної преси увиразнюють тенденцію до віднесення Р. Надаля, 

Л. Мессі та І. Касільяса до представників Галахада, в той час як К. Роналду 

чи Ж. Моуріньо асоціюються з Одіссеєм. Варто підкреслити, що, на 

відміну від літературних персонажів, зазначені категорії не є 

константними щодо гравців. Так, Л. Мессі, навіть попри гру у фіналі ЧС 

2014 р., та отриману нагороду найрезультативнішого гравця, став 

негативним персонажем, а неспортивна поведінка Л. Суареса швидко 

забулася і зникла зі шпальт спортивних газет, а отже, ім’я Л. Суареса 
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набуло оцінок протилежної категорії. “Одіссеями” можуть ставати і 

оказіональні персонажі, якщо позиція автора є не об’єктивною, а оцінною, 

вболівальницькою. Так, принизлива поразка збірної Іспанії у грі зі збірною 

Нідерландів не стала предметом оспівуванням об’єктивної переваги 

гравців-суперників, а отримала негативне забарвлення: Se fue en velocidad 

de Ramos, regateó a Casillas y marcó rabioso. Lo celebró delante de la cámara, 

burlón y vengativo [435]. Такі ж приклади надмірного самозахоплення 

знаходимо й в інших статтях: Ancelotti no voló a los Emiratos Árabes porque 

Cristiano Ronaldo quiso ejercer su replente narcisismo… Encima, el gran 

narciso metió el gol por la derecha… [396]; Nada de lo que hace la FIFA tiene 

sentido últimamente por más que Messi sea el número 1. El Mundial, sin 

embargo, ya no lo gana un solo jugador sino un equipo como lo constató 

Alemania, que precisó de Götze después de que tampoco pudiera Müller ni 

Klose ni Kroos [617];  El Madrid le quitó la pelota al Barcelona de tal manera 

que desapareció Messi y se vieron los muchos defectos que tiene Neymar, 

desquiciado y temerario, como si no supiera que cada jugada mal acabada 

suponía media ocasión para el Madrid [939]. 

 У контексті ІСД маємо поєднання гібрису та “одіссейства”. Так, у 

футболі це унаочнюється такими прикладами: Aunque Cristiano tenga el ego 

muy alto, hay un momento en el que hay que pensar en el equipo [5]; Mientras 

que todos los jugadores ocultan su anhelo por el Balón de Oro, Cristiano 

Ronaldo pregona a los cuatro vientos su amor por este premio. “Nunca pensé 

en ganar tres, pero estoy feliz por ello y ahora voy a por Messi, que tiene 

cuatro. Quiero ser el mejor jugador de la historia”. Ronaldo es la ambición 

personificada. Lo quiere todo. Tanto a nivel individual como a nivel colectivo… 

[910]; Cristiano Ronaldo, que si algo tiene aparte de gran futbolista es que es 

muy celoso, no ve con buenos ojos que ahora se encumbre a Bale como una 

figura mundial que todavía no es. Ello significa que Cristiano para renovar va a 

pedir el oro y el moro [384]; un Balotelli que juega sin dejar de mirarse [XXV, 

c. 239]; Pongamos por caso, a Ronaldo, que debe ser como el líder. Metió el 
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primer gol a los siete minutos y se dedicó el resto de partido a la vida 

contemplativa, sin tensión, con abulia: le observé cuando no tenía el balón. 

([27] Haré todo lo posible en el campo para merecer que mi nombre aparezca 

en futuras ediciones de esta Biblia del Real Madrid. Siempre lo conseguí por 

donde pasé. Quiero verlo escrito con letras de oro, fruto de la conquista de 

grandes trofeos [XIV, c. 12]; у баскетболі: Tiene tablas. Siempre las ha tenido. 

Su caso es el de un jugador con una admirable seguridad en sí mismo. Con 

veinte años ingresó en la NBA, con veinticinco es una estrella; у тенісі: ... 

conquistar Wimbledon algún día. Esto habla de su ambición y de su voluntad de 

dominar el mundo del tenis. No quiere ser un gran jugador. Quiere ser el mejor 

del planeta y marcar una época, si es posible [XX, с. 117; 118].  

Вартим уваги є виявлення нарцисизму як спортсменів, так і тренерів, 

суддів, що своєю поведінкою деструктують ідеальний світ героїв. Логічно, 

що все це знаходить негативне висвітлення у спортивному дискурсі: La 

Real tiene que bajar de la estratosfera a la misma velocidad que Felix 

Baumgarther [361]; Webb es un narciso que necesita una cuota de 

protagonismo que no le corresponde. Un mal arbitro ayer y casi siempre… 

Webb estuvo a punto de destruir la final [XX, с. 488]; Antes había comparecido 

Löw, sin regatear un solo elogio a la selección que le había derrotado, rendido 

a su superioridad sin excusas, con una talla poco común en el gremio [XXI, 

с. 148]. Захоплення красивим спортивним тілом може переходити у 

нарцисизм і надмірне самомилування, що вже із позитивного переходить у 

розряд негативного висвітлення: Acto seguido se quitó la camiseta para 

delirio de sus fans y buscar esa ceremonia grotesca de su narcisismo. Es el 

Ronaldo que desprecio. Sobre todo ese exhibicionismo de músculos y sexismo 

de la peor calaña, del peor tratado futbolístico [396]; Es competitivo. 

Ambicioso. Orgulloso. Egocéntrico [831]. 

Гібрис перебуває на межі героїчного та антигероїчного. Так, епічні у 

прямому значенні цього слова риси можуть нівелювати головні позитивні 

якості героїв дискурсу, коли йдеться саме про спортивні досягнення: 
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Cristiano no ahoga la rabia, sino que la expulsa, como si pretendiera ahuyentar 

a sus monstruos después de cada regate, después de cada carrera. Por eso 

cuando marcó el empate en el Camp Nou, ni siquiera advirtió que los 

compañeros venían a abrazarle. Prefirió ir hacia el córner para pedir calma a 

la grada. Su lucha, siempre su lucha [938]; Al Madrid le pueden faltar muchas 

cosas, pero nunca le fallará la épica; la fe, la casta y el orgullo que siempre han 

caracterizado al equipo; A día de hoy, a falta de fútbol, es la fe lo que mantiene 

al Madrid vivo en esta Liga (398); siempre fue un equipo ambicioso y riguroso 

en el aspecto deportivo [XXIII, c. 155]. Надмірна розкутість і 

самовпевненість, які суперечать категорії прекрасного, можуть перенести 

навіть гравця-переможця у протилежну категорію: En mi caso me hizo coger 

una tremenda confianza en mi propio juego...; Si te acostumbras a ganar se 

convierte en una obligación; Queremos ser mejor de lo que fuimos. En realidad, 

queremos ser quienes nunca fuimos, dueños por entero de un gran balón que 

gira sobre sí mismo, dueños del planeta [XXI, с. 105; 109, 133]. Може це 

застосовуватися і до команд, і до збірних: Brasil se salió sorprendentemente 

de un encuentro al que entró con la euforia del himno sobre los hombros. Su 

pujante arrancada se truncó en una acción a balón parado. Murió de su propia 

medicina. A partir de entonces quedó ninguneado de mala manera y destrozada 

por su zona central [551].  

Отже, як свідчить опрацьований матеріал, для ІСД виразною є 

тенденція до прояву категорії трагічного як антиподу героїчного, що 

реалізується шляхом висвітлення страждання героїв, критики поганої гри, 

опису драматизму поразок та приниження, руйнування ідилії через 

непередбачувані обставини, завершення одного етапу чи цілої спортивної 

кар’єри. Також характерним є застосування категорії гібрису та 

нарцисизму для опису негативних рис спортсменів. 

Більш розгорнений аналіз лексичних одиниць, за допомогою яких 

реалізуються зазначені категорії, було здійснено на прикладі 234 статей 
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протягом одного місяця, що тривав Чемпіонат світу 2014 р. Їх наведено у 

Додатку Б. 

Висновки до Розділу 1 

Сучасні дискурсивні вчення надають пріоритет вивченню тексту з 

позиції його комунікативного функціонування у конкретній 

соціодискурсивній формації. Дискурс є прагматично маркованим 

комунікативним утворенням, якому властива орієнтованість на мету, 

приналежність до певної інстанції, інтердискурсивність, інтерактивність, 

полімедійність. Мова є суспільним явищем, а оскільки і дискурс твориться 

та задовольняє потреби соціуму, то конкретний прояв дискурсивної 

практики дає змогу простежити ті процеси, що є характерними для 

суспільства. Лінгвопрагматичний метод дослідження дискурсу дозволяє 

вивчати функціонування мовних явищ у їх соціокультурному контексті та 

з позиції виявлення ставлення авторів до описуваних подій. Шляхом 

аналізу мовних одиниць у їх вжитку, що формують собою дискурс як 

практику комунікативних взаємин, стає можливим простежити актуальні 

проблеми та культурні реалії суспільства.  

Спортивний дискурс є вторинним щодо спортивної події, тобто він є 

метадискурсом, в основі якого лежить спортивна подія. Іспанськомовний 

спортивний дискурс розглядається як комунікативне явище, що чітко 

маркується суб’єктивним началом з боку його творців та домінантою 

експресивності. Спільнотою дискурсу спортивного дискурсу є журналісти, 

спорстмени та письменники, дискурсивною формацією – сукупність усіх 

текстів визначеного корпусу.  

Філософсько-естетичним підґрунтям сучасного ІСД є концепція гри, 

а також категорії, що визначають спортивну природу як таку: змагання та 

прагнення перемогти. Філософсько-естетичне поняття агон як жага до 

перемоги і арете як прагнення зробити гру видовищною, красивою, а 

також як підкреслення особистих чеснот та визнання спортсменів – це 
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засадничі принципи спортивного дискурсу, що, окрім того, доповнюються 

трансформацією естетичних категорій прекрасного. Головним суб’єктом 

спортивного дискурсу є спортсмен, здобутки якого описуються крізь 

призму трансформації естетичної категорії героїчного. Ця категорія 

виявляється у підкресленні важливості та значимості спортивних здобутків 

конкретних спортсменів як на національній, так і на міжнародній арені.  

 Попри модифікацію категорії трагічного, що у сучасному 

спортивному дискурсі набуває нового звучання, вона не відходить від 

опису страждань, поразок і творення образу антигероя: йдеться про 

лексичний інструментарій, аналіз якого в парадигмі прагматики дозволяє 

простежити передачу драматизму поразок, болю від фізичних травм, 

приниження з боку суспільства як результат поганої гри спортсменів, їх 

особистих негативних якостей (нарцисизм та гібрис), а також звернення до 

особливих емоційних моментів завершення кар’єри чи смерті когось з 

відомих гравців.  

За висновками, отриманими у першому розділі, були опубліковані 

статті у фаховому виданні України та за кордоном: [75; 233]. 
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РОЗДІЛ 2.  

ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОМОВНОГО 

СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ 

	  
Проаналізувавши особливості соціальної природи ІСД, його 

відкритість та діалогічність з філософсько-естетичними категоріями, 

вважаємо доцільним зупинитися на конкретнішому аналізі його 

лінгвістичних компонентів (лексиці, синтаксисі й стилістиці), що 

дозволить простежити реалізацію чи спростувати домінування категорії 

суб’єктивності в ньому. Первинний спортивний дискурс (власне 

спортивне змагання у фізичному вимірі) за своєю природою маркується 

активним динамічним началом, а тому вторинна комунікація мусить бути 

відповідною, тобто передавати настрій спортивного змагання, суб’єктивні 

відчуття й переживання вболівальників, тренерів і самих спортсменів, 

драматизм поразки та ейфорію від перемоги. Завданням спортивних 

авторів є, відтак, перенесення у свої матеріали емоцій змагання за 

допомогою мовних засобів, що не обмежується використанням лише 

техніцизмів.  

2.1. Суб’єктивна маркованість як домінуюча ознака іспанськомовного 

спортивного дискурсу  

Медійний дискурс за своєю природою є об’єктивним лише у 

малочисельних жанрах, оскільки журналіст, описуючи ту чи іншу подію, 

не може втриматися від власних оцінок. Робота сучасних засобів масової 

комунікації спрямована передусім на поширення ціннісної інформації, 

системи поглядів на світ, структурованих згідно з певною системою 

цінностей. Мас-медіа під час вибору тематики орієнтуються насамперед на 

ті події та факти, які вирізняються актуальністю й соціальним значенням 

[83, c. 29]. Польська мовознавець Х. Ґжміль-Тилуткі, посилаючись на 

Я. Пузиніну, зауважує, що до багатьох характеристик homo належить 

додати і homo aestimans [224, c. 317] як його іманентну характеристику. 
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Тексти газетно-публіцистичного стилю тяжіють за шкалою об’єктивації-

суб’єктивації в бік останньої.   

Категорія суб’єктивації передається за допомогою оцінних засобів, 

які мають прагматичне навантаження. До основних лексичних і 

семантично-прагматичних засобів, які концентрують основний 

персуазивний заряд спортивного повідомлення, належить, зокрема, 

експресія – вторинний чинник по відношенню до категорії оцінки. Оцінка 

передбачає наявність основних елементів комунікації – суб’єкта оцінки, 

самого оцінного знака, за допомогою якого можлива реалізація авторської 

інтенції, і об’єкта, на який спрямоване судження. Важливо, що у площині 

дискурсу мовець спочатку робить аксіологічний підсумок (у спортивних 

статтях, зазвичай, цей висновок подається у заголовках або коротких 

односкладних реченнях на початку статті), а потім переходить до 

фактичної характеристики об’єкта [6, c. 185]. Лінгвістичний аспект 

категорії оцінки становить сукупність засобів і способів її вираження: 

фонетичних, морфологічних, лексичних чи синтаксичних, що 

відображають елементи комунікативної ситуації. Проаналізуємо деякі з 

них.  

Вважаємо за необхідне почати із зауваги про важливу персуазивну 

роль редуплікації, гри слів, графічної реалізації фонетичних процесів у 

заголовках газетних видань, що застосовуються з метою передачі 

важливості спортивної події та репрезентуються через особисту емоцію 

автора: ¡Chi-chi-chi, le-le-le! [488]; ¡SíGue! [975]; Illa, illa, illa, Illarra 

ventanilla [914]; ¡La Roja, oh là là! [116]; ¡Uff…! [60]; “Betis, Betis; los 

béticos gritamos que viva el Betis, Betis; río de mi Sevilla novia del Betis, Betis; 

Beeetis campeóooon”. ¿Quién que lea estas líneas no está tarareando ya la 

melodía de los Cantores de Híspalis? [XV, c. 28]. Емотивні висловлювання 

завжди маркуються емфатичним виділенням найголовніших слів, коли 

спад чи підйом інтонації відображається графічно. Важливим у такому разі 

є чинник паратексту, тобто супутні до зафіксованого на письмі тексту 
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семіотичні коди. В епоху інформаційних технологій та Інтернет-

комунікації друковані видання спортивної преси намагаються 

максимально приблизити форму текстового повідомлення до його змісту, а 

отже передати динаміку змагання не лише мовними, а й позамовними 

іконічними елементами. 

2.1.1. Мовні особливості морфологічного та лексичного рівнів 

Найголовнішими актуалізаторами особи мовця (домінування 

суб’єктивності та експресивності) в ІСД є окремі характеристики мовних 

рівнів:  

І) Морфеми. Говорячи про роль морфем у словотворенні, варто 

виділити вживання суфіксів -azo, -ón; -ísimo, що продуктивно 

використовуються як для творення позитивного, так і негативного образу: 

balonazo, batacazo, cabezazo, chispazo, derechazo, encontronazo, equipazo 

(варіант superequipazo), fracasazo, golazo, jugadorazo, jugón, larguerazo, 

momentazo, partidazo, pelotazo, porterazo, zapatazo, taconazo, testerazo, 

mazazo, zurdazo, burlón, fallón, faltón, empujón, tropezón, parón, peleón, 

pisotón. Такі приклади, як poquísimas faltas; Es un grandísimo jugador [523]; 

Igual que Kroos, un jugadorazo que gana el Real Madrid y la Liga española 

[557]; …en su fabuloso gol a Suecia en la Eurocopa de 2008, en su golazo a 

Chile en Sudáfrica [475]; Messi saltó al campo motivadísimo [657]; … aquel 

domingo lloré lagrimones de satisfacción y orgullo con cada uno de los dos 

goles [XV, c. 127]; Cuantísimo deseaba que marcase España [XVII, c. 176], 

ілюструють використання зазначених суфіксів із функцією збільшення та 

виділення якостей та характеристик майстерності гравців у межах 

позитивної оцінки. Найвищий ступінь порівняння прикметника служить 

також для творення ефекту драматизму, винятковості значення події: 

Argentina sigue adelante en el Mundial de Brasil después de derrotar a Suiza 

(1-0) gracias a un gol a últimísima hora de Di María [490]; Era el primer 

“clásico” de Ricky en la pista de un equipo que había insistido mucho, 
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muchísimo, en ficharlo [VII, с. 109].  

ІІ) Суфікси ж -ito(a), -illo, -ín використовуються для творення 

зменшено-пестливих форм, які вживаються з метою зниження 

категоричності висловлювання (faltita, golito, paradita, ratito; ojito; El 

Jefecito de Sabella [495]; rojillo, pequeñín); в іронічному значенні та з 

критичною прагматичною настановою: ... con Messi en estado latente, con 

poquísimas apariciones [513]. 

ІІІ) Одиниці лексико-семантичного рівня, у якому традиційно 

виділяються оцінні слова, є найпродуктивнішими для творення категорії 

оцінки. Отже, можемо виділити такі лінгвопрагматичні засоби, що 

формують оцінну модальність ІСД: 

1) прикметники, пов’язані з приємними чи неприємними почуттями 

(fenomenal, estupendo, magnífico, fabuloso, maravilloso, insoportable, 

horroroso) [184, c. 36]: En un partido horroroso, infernal, con 53 errores no 

forzados, ha conseguido remontar ante el estadounidense Tim Smyczek, 

procedente de la fase previa y 112 del mundo. [932]; 89-91. El Barça pierde la 

imbatibilidad en un partido maravilloso [829]; El pívot de los Rockets 

aprovecha el magnífico robo de Harden para demostrar que no sólo sabe 

machacar, sino que tiene multiples armas para ser el mejor [411]. 

2) оцінні і дескриптивно-оцінні прикметники у вищому та найвищому 

ступенях порівняння, що вживаються з метою інтенсифікації: enésimo, 

desastroso, el mejor, el peor, muy grande, menos polémico, es más importante 

que yo, más que satisfechos, más contundente, más defensivo, el dificilísimo 

meridiano, puntos rentabilísimos; el técnico es importantísimo [111], El técnico 

reconoció que “ha sido la peor derrota de mi vida, el peor día de mi vida” 

[573]; 

3) прислівники, що виконують функцію інтенсифікаторів: únicamente, 

machaconamente, especialmente, precisamente, precavidamente, enormemente, 

vehementemente, disciplinamente, muchísimo: Es dificilísimo conseguir que 

vengan equipos a Uganda, Nigeria o Australia… [500]; 
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4) квантори винятковості та універсалізації: todo el mundo, cada uno de 

nosotros, siempre, solo...: Era el elegido por todos, el deseado, la joya de la 

corona. [921]; España ha ganado todos los títulos desde 2014 [991]; Todo el 

mundo piensa que no hay nada que se le resista... [6]; he conseguido los títulos 

que estaba buscando, pero siempre me faltaba algo [855];   

5) засоби розмовної мови як елементи діалогічної журналістики. 

Їхньою прагматичною метою є створення атмосфери неофіційності, 

відкритості та приязні з боку адресанта: batahola, el campo como un patatal, 

dar un taconazo, el runrún, la murga arbitral, seguir con la misma tónica, 

...cumplida la treintena; por los pelos y los palos; enfurruñarse замість 

звичного відповідника  enfadarse), bajar los tocaditos, le sabe a poco, tener 

pataleta, de tonto no tiene un pelo; Está claro que para ganar, si no encajas 

goles, mejor y parece que quiere incidir en eso, pero de ahí a que sea 

‘amarrategi’... [818]. Останній приклад з інтерв’ю з гравця команди “Реал 

Сосьєдад” з м. Сан-Себастьян є неординарним, оскільки це речення 

містить слово, що належить до власне розмовного стилю, amarrategui. 

Лексема утворена від іспанського “amarrar” і баскського закінчення “tegui” 

і досить широко застосовується саме в сфері спорту. Синонімами 

amarrategui є segurola, conservador, conservadurista, temeroso, gallina. 

Прагматичною настановою використання кожного з цих засобів є 

намагання автора зробити висловлювання переконливішим для адресата і 

посилити його перлокутивний ефект – зміна емоційного стану читача, 

особливо якщо йдеться про носіїв баскської мови. 

Категорія оцінки, отже, є первинною по відношенню до 

експресивності, а її творення чітко вказує на суб’єктивне начало, що 

домінує в іспанській мові спорту. Найпродуктивнішим маркером, що 

вказує на це, є використання авторами актуалізаторів епістемічної 

модальності. Експресивно-суб’єктивна домінанта у ІСД реалізується, перш 

за все, на морфологічному, лексико-семантичному та синтаксичному 

рівнях.  
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2.1.2. Cтилістичні характеристики спортивного дискурсу  

Завданням творців спортивного дискурсу є передача ритму, емоцій та 

рухливої картинки спортивної події. Відтак, головна прагматична 

настанова підпорядкована опису динаміки: спорт у дії. Саме тому автори 

вдаються до використання засобів художньої мови. Зупинимося на аналізі 

основних елементів ІСД, що дозволяють зафіксувати реалізацію категорії 

експресивності у досліджуваних текстах. Дослідник тенденцій сучасної 

мови спорту Н. Ернандес Алонсо наголошує на тому, що літературна 

ідеологічна функція спортивних текстів відійшла в минуле. Сьогодні для 

авторів важливими є прямота, простота та близькість тексту для будь-

якого читача [161, с. 212], апеляція до архетипу колективної свідомості. 

Водночас учений зауважує: інструменти художньої мови все ж 

використовуються, коли у цьому є потреба, без надлишковості. Йдеться 

саме про хроніки міжнародних змагань, про події особливого значення. 

Іспанський дослідник мови спорту Х. Кастаньон Родріґес підкреслює, що в 

нас час доводиться говорити про нову змішану мову, що поєднує в собі 

спорт, публіцистику та літературу [279, с. 31]. При цьому наголосимо, що 

засоби художньої мови, стилістичні фігури виступають головним 

інструментном для реалізації трансформації категорій прекрасного, 

героїчного і трагічного, опрацьовані нами вище. Проаналізований корпус 

текстів засвідчив такі системно представлені у пресі художньо-стилістичні 

засоби: 

- Порівняння: Fue como si agitara un avíspero… [113]; El madrileño es 

un animal de área, el rectángulo en el que se mueve como una serpiente 

venenosa a los rivales. [796]; Importaba menos que Llorente sea una sombra de 

sí mismo, apagado como una chimenea en el desierto o que Muniain fuera una 

estrella fugaz [131]; el cuarto árbitro actuó todo el partido como el oso grizzlie 

[8]; Con un equipo competitivo pero sin algunos de los jugadores que tuvieron 

un viaje más largo en la jornada FIFA, como Iniesta, Alba y Tello, el Barça 

salió como un trueno…  [271]. 
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- Реітеративні конструкції: Un partido con muchas, muchísimas caras 

nuevas que llegan de la Sub-21 [236]; una maravilla que Ronaldo resolvió como 

Ronaldo [7]; Otro partido, otra exigencia, otro rival… [461]; Al poco de 

empezar el partido, en el calentamiento, Low recibió una mala noticia, muy 

mala: Khedira se había lesionado [614]; Llantos en el himno, llantos con las 

victorias, llantos con los penaltis, llantos con la lesión de Neymar [598]; El 

crack argentino ha recuperado la sonrisa, ha recuperado la ilusión, ha 

recuperado la ambición y ha recuperado las ganas de ser decisivo. [794]; “No 

asusta. Asustar asustan otras cosas en la vida...” [964]; Solo hay que ver con 

qué modales se dirigía a Mario Suárez o a Gabi, muy distintos por ejemplo a 

usados con Neymar, que mil veces se tiró al suelo y mil veces reclamó faltas 

inexistentes [911]. Використання таких плеоназмів сприяє ритмізації тексту, 

уможливлює введення в текст елементів розмовного стилю, а також 

увиразнює смислові домінанти повідомлення. Так, у статті газети ABC за 

24.06.2014 р. тричі повторюється речення Bueno, bonito y barato (с. 60) – 

метафора, що асоціюється зі стилем роботи нового президента клубу. 

- Експресивні номінації та атрибутиви: un partido que subrayó que 

este equipo juega y compite, con delanteros o sin ellos, pero siempre se las 

ingenian, porque tiene a un puñado de jugadores que son relojes con botas, 

unos caras pálidas que bajo esa apariencia frágil compiten como fieras [46]; 

Esta desgracia le ha sucedido a un Málaga que, a pesar de la derrota 

inesperada e injusta, ha demostrado a toda Europa, y sobre todo a sus 

aficionados, el orgullo del pequeño, pues el Westfalen Stadion veía clara su 

superioridad técnica, su disposición a resolver la eliminatoria desde el primer 

momento [128]; el Levante jamás se descosió o perdió el control estratégico en 

su tela de araña [120]; Primero se hundieron en el fango y después cayeron al 

pozo. Terrible. [592]; A todo esto, Wilmots ya había quitado a su estrella, 

Hazard. ¡Noooo, nunca! Por más que tenga un día de perros, como fue el caso, 

Bélgica no tiene tanto como para desecharlo así como así [511]; Cebolla. Es 

picante, es velocidad, es mordiente [755]; En la ruleta rusa de la prórroga, 
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Alemania fue más ambiciosa [612]; el mejor jugador del mundo y el futbolista 

más desequilibrante que ha disfrutado el Barcelona [962]. 

- Епітети. Одним із елементів схеми оцінки абстрактних понять є 

емоційно-чуттєва оцінка (оцінка, яка відображає душевний стан, оцінка 

почуттів і емоцій, оцінка ідеального і матеріального у сприйнятті світу [69, 

c. 101]), що у спортивному дискурсі реалізується, зокрема, і шляхом 

вживання епітетів для виділення окремих особливостей гри (un fulgurante 

arranque, un final descafeinado, un gol operístico; En el 79, Müller volvió a 

responder a Messi con un pase peligrosísimo al área [611]; Pedro apareció 

para entrar la historia. El fútbol es maravilloso como cruel [987]); 

характеристики гравців (El Barça ha hecho un gran partido. Ver a Iniesta en 

el minuto 90 que regatea con una lucidez increíble… [116]; se puede jugar 

como el Barça sin serlo, pero como no tienes jugadores tan buenos lo normal es 

que lo acabes pagando con tu propio pellejo desperdigado por el terreno de 

juego [112]; un grupo fantástico con jugadores que demuestran en cada partido 

que son de gran nivel; el proyecto es grande, vamos a hacer lo posible para ser 

mejores [124]; los azulgrana se reencontraron con su mejor versión [108]; 

rivales como el Rayo, mitad valientes y mitad temerarios, siempre reconocibles, 

nunca especulativos [115]), опису переваги, організованості однієї з команд 

(Puede perder dos partidos en una temporada, pero sigue siendo el mejor 

equipo del mundo [107]; El partido será duro, frente a un rival que tiene 

muchísimas cosas buenas o que hace muchísimas cosas bien [577]; España 

gana a Francia en París tras un maravilloso partido [116]; та власне всього 

матчу: un partido memorable ante el Milan [108]; un encuentro muy 

complicado y peligroso, excesivamente irregular, sin encanto, falto de sencillez 

y sorprendentamente desenchufado [там же]; un dramático quinto periodo; una 

temporada magnífica [VII, c. 50, 131]; … tras un agrio conflicto disciplinario 

con el canterano [XV, c. 185]; Tras vivir de forma convulsa los dos últimas 

finales de temporada, el Athletic, con el dulce premio del pasaporte para 

disputar la previa de la Liga de Campeones... [470]; Robben y Messi prometen 
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esta noche, en el Arena Corinthians de Sao Paulo, un duelo eléctrico, a toda 

velocidad [552]; Temporada espectacular; jugaron un partido épico; “Está 

haciendo unos partidos fantásticos, como ya había demostrado en la Liga. Su 

actuación está siendo brillante…” [502; 504; 496]; Contenido, cobijado, 

valorado y muy querido, Messi preparó en su cabeza el choque contra Holanda 

[588]; Estilo poético de juego [XXIII, c. 99]. 

- Гіперболізація – використання слів зі значенням найвищого прояву 

емоцій та демонстрація непересічних якостей гри: Competición global por 

excelencia, por el riesgo, la capacidad de sorpresa y sobre todo por su emoción. 

Hay pocos actos más dramáticos que una jornada de la Liga de Campeones 

[108]; Tras ganarlo todo individual y colectivamente con el Barça, solo le falta 

tocar el cielo con Argentina [552]; Alemania no dio opción. Brasil lloró y lloró 

hasta la tragedia final mientras la Mannschaft, con un rondo gigante, se divirtió 

y recordó lo mejor del fútbol [590]; El eterno e histórico gen azulgrana de la 

autodestrucción vive en las últimas 48 horas un nuevo episodio [882]; Aquellos 

chavales, todos nacidos en Sevilla y Cadiz, escribieron historia del Betis con 

letras de oro [XV, c. 177]; Años atrás, en tiempos proteccionistas, no se dejaba 

fichar a extranjeros y la selección seguía sin tocar el cielo… [XXIII, c. 203]. 

- Іронія як один із важливих інструментів прагматики, фігуративне 

вживання мови, тобто навмисна зміна даного чи передбачуваного значення 

слова з метою досягнення комунікативної мети [277, c. 20; 87]: Rizzoli vio 

una estrella caer al suelo, picó el anzuelo y pitó penalti [435]; Pero el público 

tiene la impresión de haber presenciado el peor fútbol de los últimos años y que 

buena parte de las estrellas pertenecientes a la constelación han llegado a 

media luz o apagados [XXIII, c. 142]; Y al igual que este curso en el Barça, no 

llegó el momento Messi con Argentina ni fue Maradona, ni la rompió en una 

jugada, que era lo que se le pedía. Nadie le exigía que jugara bien, cosa que 

ayer hizo más que en ocasiones anteriores, sino que dejara un gol para la 

historia. No pudo y la FIFA de dio el Balón de Oro del Mundial [617]. 

Оксюморон є дієвим інструментом для творення іронії: Enemigos íntimos 
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[34]; … Cuando el pequeño más grande de nuestro fútbol se hizo aragonesista 

para siempre [474]; El pequeño gran genio [679]; … merece todos los elogios 

para este joven veterano [574]; Por momento, el Madrid fue más culé que nunca 

en el mítico templo de Anfield [814]. 

- Парономазія: стилістична фігура переважно художнього мовлення, 

що ґрунтується на зумисному зближенні слів, подібних за звучанням, 

використані мовних чи контекстуальних паронімів із випадковим збігом 

звуків [322, c. 448]: A Neymar le salió redonda la noche redonda. Marcó el gol 

100 del Mundial en el partido 100 de Brasil en los Mundiales [462]; El 

Calderón será una ‘caldera’  [916]; Rizó el rizo [517]. 

- Алюзії і ремінісценції як актуалізатори інтертекстуальності, хоча й 

меншою мірою, ніж феномен інтердискурсивності, який буде 

проаналізований у Розділі 3 дисертації, але все ж представлені у ІСД: 

- no sólo del fútbol vive el hombre (y muchas mujeres) [III, c. 19]; ! No 

sólo del pan vive el hombre;  

- Barça 2001, en busca del tiempo perdido (“У пошуках втраченого 

часу” М. Пруста) [XXIII, c. 117]; 

- Hasta nunca, Mou [150] ! Hasta siempre, comandante 

- El equipo soy yo [III, c. 42] ! вислів Людовіка XIV “L’État, c’est 

moi” (“El Estado soy yo”);  

- Desde que se creó la madre de todos los deportes [IX, c. 13] 

! етимологічна назва м. Мадрид, що походить від араб. Magrit, Magerit, 

(за однією з версій означає “Madre de las aguas abundantes”); 

- Todos los caminos conducen a James Rodríguez [596] ! Todos los 

caminos conducen a Roma. 

- ¿Tú también, Figo? [XXIII, c. 176].  

Стилістичні особливості ІСД, прагматичне значення використання 

художніх засобів (порівняння, експресивних номінацій, атрибутів та 

епітетів, гіперболізації, іронії, оксюморону) у всіх його жанрах, а також 

прийому мовної гри свідчать про прагнення авторів фокусуватися не на 
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інформаційній, а на аксіологічній складовій повідомлення у письмовій 

комунікації. Така тенденції є ще одним свідченням реалізації категорії 

експресивності та суб’єктивності.  

2.1.3. Комунікативний феномен метонімії та метафори 

Попри вагому роль усіх проаналізованих вище художніх засобів та 

стилістичних прийомів у творенні експресивної складової ІСД, саме 

метафоричний та метонімічний перенесення є ключовими та 

найпродуктивнішими в реалізації категорій прекрасного, героїчного і 

трагічного. Почнемо з аналізу метонімії. 

Як основний механізм розширення семантики слова, метонімія 

здатна пояснити практично всі оцінні випадки вживання прикметників, які 

ми використовуємо [285, c. 33]. За О. Селівановою, метонімія є 

найпродуктивнішим креативним засобом збагачення мови, економією 

мовних ресурсів, семіотичною закономірністю, що виявляється у 

перенесенні позначень одного компонента події на інший, імен: класу 

об’єктів на об’єкт цього класу, позначення частини на ціле й цілого на 

частини за суміжністю в межах однієї ситуації [322, c. 346]. У контексті 

спортивної преси вживання саме такої фігури є особливо важливим з 

огляду на прагматичну настанову, адже 150-250 слів спортивного 

коментаря чи огляду потребують максимальної акумуляції мовних засобів 

задля чіткої структури подачі інформації та надання їй оцінки.  

Головним механізмом метонімічного переносу та синекдохи є 

позначення частини замість цілого та цілого замість частини, зокрема 

йдеться про перенесення: 

- номер гравця            ім’я гравця:  El 10 está harto de perder... [856]; 

El 4 no es un interior ni un medio centro sino un enganche excelente de difícil 

encaje en el equipo mientras Messi juegue centrado e Iniesta ejerza de líder 

mayúsculo como 8 [121]; 

 - країна гравці: El Maracanazo se quedó ayer en nada, fue 
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destrozado por Alemania de una manera que nadie podía imaginar; Tras 

ganarlo todo individual y colectivamente con el Barça, solo le falta tocar el 

cielo con Argentina [553; 552]; Estados Unidos tomó la delantera con un 

parcial de 15-0 (22-15) y a partir de ahí se libró a un monólogo. ... Serbia no 

encontró forma humana de detener el aluvión que se le vino encima. [803]; 

España goleó en su despedida del Mundial [454];   

- назва команди    гравці чи вболівальники: La Roja; El 

Barça de las dos caras [994]; Cardiff y su ídolo local [701]; El Málaga siguió a 

lo suyo, boicoteando cualquier intento de remontada gracias a la espectacular 

actuación de la zaga malagueña, con un Demichelis sobresaliente [128]; El 

Córdoba se vio sorprendido por el Cádiz [670]; El PSG, obligado a traspasar si 

quiere a Di María [643]; …quieren que el Madrid se moje y fije un precio de 

salida antes de hacer cualquier movimiento [309]; Los de Vázquez no supieron 

doblegar a un Córdoba que empezó mandando sobre el terreno de [381]; De 

intriga en intriga, Barça y Sevilla sellaron una final para rebobinar [989]; El 

Granada da dos veces y supera bien a Osasuna [272]; 

- кольори форми команда: un defensa rojiblanco; los 

azulgrana; Ni siquiera se veía a Cristiano, abrumado entre un montón de 

camisetas verdiblancas [242]; La personalidad azulgrana es tan camaleónica 

que en cinco minutos se desplegó de tres maneras diferentes y aparentemente 

opuestas… [939]; Cada contragolpe local se clavó como un puñal en el corazón 

blanco (2-1) roto en mil pedazos ahora que el título de Liga, a cuatro puntos de 

distancia, comienza a escurrirse [938]; Final de Copa: El Camp Nou fue 

rojiblanco por un partido [956]; La sangre naranja de Robben contra el 

corazón albiceleste de Messi [544]; 

- стадіон          публіка на стадіоні чи гравці команди: El Santiago 

Bernabéu cumple 65 años de servicio al Real Madrid [66]; Mestalla se queda 

sin ver la sexta [816]; San Mamés despide con una ovación a Xavi [991]; 

Anoeta tiene ganas de Marcha [823]; Anoeta también fue San Mamés [315]; 

- частина тіла            якості гравців: brazo, muñeca, corazón, 
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cabeza, mano: sus cortas piernas son una amenaza [2]; La muñeca mágica de 

José Manuel Calderón, algunos chispazos de Sergio Rodríguez y unos minutos 

inspirados de Pablo Aguilar… bastaron para darle la vuelta a un partido que 

pintaba muy mal [235]; … aunque Bellas no le andaba a la zaga y seguía con su 

muñeca caliente [422]; –… ¿por qué tendríamos que oponernos a la libre 

circulación de la pierna de obra? [XXIII, c. 190]; 

- ігровий інструментарій    характеристика дій чи 

якостей гравців: botas, raqueta: El tenista cuelga la raqueta después de 13 

años en la elite, 32 títulos y de haber alcanzado el número uno del mundo [59]; 

Después, los locales entraron en una cierta autocomplacencia debido a su 

amplia ventaja en el marcador y los azulgranas tuvieron otra oportunidad en 

las botas de Sandro que el cancerbero local salvó in extremis y cuyo rechace 

nadie recogió, pero poco más [933].  

Пресупозиції читача-вболівальника, як правило, пов’язані з такими 

неофіційними назвами команд та гравців, які невідомі для широкої 

читацької аудиторії, проте використання аналізованих елементів не 

становить додаткових труднощів для обізнаних читачів: merengue (Real 

Madrid), culé; dream team (FC “Barcelona”), colchonero (Atlético Madrid),  

txuriurdin (Real Sociedad): Con todo, el punto de encuentro de los txuriurdin 

tuvo lugar en Bellecour [274]; La ilusión es máxima, los colchoneros saben que 

vuelve a casa uno de los suyos [835]; Rakitic y el trabajo del laboratorio culé 

[793]. Таке перенесення відбувається, у більшості випадків, на характерні 

кольори спортивного одягу гравців: Los blanquiazules terminaron el partido 

con siete hombres formados en El Mundo del Fútbol de Abegondo [380]; Los 

muertos vivientes vestidos de rojo resucitaron y desarbolaron a Italia a pelotazos 

[189]; El jugador azulgrana se encuentra descansando ahora en Rosario para 

regresar con las pilas cargadas… [842]; Los verdiblancos reciben la jornada que 

arranca este sábado al Zaragoza en un partido que puede permitir a su técnico, 

Pepe Mel, igualar uno de sus mejores registros en el banquillo heliopolitano 

[940].  
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З огляду на популярність використання особливим видом 

метонімічного переносу є вказівка на національність чи місце походження 

замість імені гравців, як це вже аналізувалося вище, а також характерним є 

називання імені без прізвища у випадку дуже відомих гравців, у 

додатковому представленні яких немає потреби: ‘Mou’ castiga a David Luiz 

[307]; ‘Cote ya corre’ [273]; Cristiano rompió a llorar: “Quiero volver en 2014 

y ganar otra vez” [404]; Los capitanes se reunirán mañana con Leo [892]; 

Debut con susto de Pep [776]. Такий прийом застосовується для економії 

мовних ресурсів, зокрема, якщо гравець чи його національність 

відрізняється від решти або ж якщо він є досить відомим, а тому 

висловлювання на кшталт El de Fuentealbilla perdió siete esféricos… [453]; 

El fenómeno de Rosario monopoliza el premio en las últimas cuatro ediciones y, 

a los 25 años, ni él sabe cuántos veces más llevará a su vitrina un galardón que 

parece suyo… [192] чи Dirigido por Christian Pickwoad y con el guión y la 

producción de Guillem Balagué, esta cinta de 60 minutos rescata los 

testimonios clave en los primeros pasos del crack portugués [851] не 

викликатиме в читачів труднощів зі сприйняттям, оскільки всі зрозуміють, 

що йтиметься про іспанця А. Інієсту, аргентинця Л. Мессі чи португальця 

К. Роналду відповідно. 

У книзі стилю спортивної газети “Марка” автори наголошують, що 

журналістика – це інформація, а не література [242, п. 2.1.3]. Разом із тим, 

у виданні зазначено, що питомою характеристикою спортивної преси є 

тяжіння до використання жанрів, які поєднують об’єктивну інформацію та 

суб’єктивну думку автора. Метафора, відтак, є продуктивним 

інструментом для втілення естетичних категорій та передачі драматизму й 

емоцій спортивного змагання, страху та радості, допомагає максимально 

наблизити читача до ефекту присутності та “сфотографувати словами” [за 

161, с. 75]. Основним інструментом проникнення інших дискурсів у 

спортивний та найпродуктивнішою технікою реалізації суб’єктивізму та 

експресивності є саме метафоричні перенесення. Метафора не може бути 
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відокремлена від свого дискурсивного контексту. Відтак, найбільш 

мотивованим є інтегроване в дискурсивний аналіз дослідження метафори 

[184, c. 79]. Оскільки джерела творення метафор вже проаналізовані, 

зупинимося на класифікації формальних аспектів вживання метафор. 

1) Індикативна, образна метафора: асоціація, зумовлена внутрішніми 

характеристиками допоміжної сутності (схожість між двома предметами за 

кольором, звуком чи формою, що дозволяє їх порівняти) [25, с. 99]. У 

межах індикативної метафори виділяємо:  

 - суміжність форм та предметів за функціональністю: En semifinales, 

el Barcelona tuvo la oportunidad de sacarse esa piedra que tanto le molestaba 

en el zapato [VII, c. 144]; Este equipo ha hecho muchísimas cosas importantes. 

No somos máquinas [193]; Hace treinta y dos años que el Madrid ganó su 

última Copa de Europa, treinta y dos años tratando de convertir un álbum de 

fotografías oxidadas en el espejo de la nueva victoria anunciada [XXIII, 

c. 141]; 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. 

[VII, c. 162]; Argentina y la babélica Suiza despacharon un partido de 

sacamuelas con Shaqiri y Messi como dos marcianos entre los bostezos del 

personal, que solo encontraba alivio en los arreones de Di María [489]; Tras 

eliminar a Bélgica en Brasil, Leo Messi se quitó la mochila imaginaria de mil 

kilos que llevaba sobre su espalda [588]; El portero es un imposible hombre 

araña estéril que se mueve y remueve por si salen los hilos de la telaraña, pero 

o nunca salen o son hilos invisibles que los delanteros contrarios no ven ni 

respetan [XXIII, c. 194]. Типовим прикладом є заголовок, зміст якого 

пояснюється в основній частині та кінцівці статті: Halconeros, milanos y 

ruiseñores. El sábado, los brasileños perdían a su pájaro cantor, un canarinho 

flauta con flequillo de pájaro carpintero. Si no lo remediamos pronto, cualquier 

día perderemos al siguiente. Con un nombre o con otro, en él se representará 

una inflame manera de matar al ruiseñor [538]. 

- суміжність кольору/матеріалу/смаку: Donde la joya rojiblanca Óliver 
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asomó durante media hora. [122]; Entre Messi y Villa, esa pareja, se guisaron y 

comieron al Rayo. No fue un festival gastronómico, sino una reconciliación 

futbolística [114]; El Málaga se despidió de la Liga de Campeones con el sabor 

más amargo. Esa sensación de saborear el éxito y que, de golpe, te encuentres 

en el otro lado, el de la derrota y la amargura. Ese sabor amargo de cuando 

logras adelantarte por dos veces en un campo tan difícil como el 

Westfallenstadion… [128]; 

2) Концептуальна метафора: важливою в ній є не предметна ознака, а 

всі ті знання, які має людина, тобто понятійна сторона допоміжної 

сутності. Концептуальна функція метафори виявляється у здатності 

формувати нові концепти з огляду на вже сформовані поняття. Особливо 

яскраво вона проявляється у тих випадках, коли використовується для 

позначення непредметних сутностей. Значну роль концептуальна метафора 

відіграє у пресі, адже сприяє формуванню поглядів під певним кутом зору 

[154, c. 100], вона набуває естетичної та когнітивної функції. 

Найпродуктивнішими концептуальними метафорами спортивного 

дискурсу сучасної іспанської мови є ті, на основі яких ґрунтуються 

інтердискурсивні перетини (детальніше – Розділ 3). Йдеться про магію та 

релігію, спорт як мистецтво, національні символи тощо. 

Продуктивними для творення метафор є як номінативні, так і 

предикативні синтагми: peinar el balón, un balón llovido, un balón dividido, 

robar la cartera, mimar el balón, tener un guante en el pie, besar las mallas, 

sacar una buena mano, etc. 

Для надання більшої експресивності спортивному тексту журналісти 

активно вдаються до залучення уособлення – різновиду метафори. 

Уособлення ґрунтується на антропоморфному використанні знаків 

концептуальної сфери ЛЮДИНА на позначення інших концептуальних 

сфер (неживих предметів, явищ природи, тварин, рослин тощо) [322, 

c. 460]. У спортивному дискурсі такими концептуальними сферами, 

окремими дійовими особами, є команди та власне змагання, які мають свій 
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стиль, вирішують свої проблеми, ведуть справжнє життя живої істоти: A la 

vuelta de vestuarios el conjunto aragonés lo intentó pero puso más corazón que 

ideas ante un Valladolid que, salvo en los primeros minutos, en el resto no vio 

comprometida la integridad su meta [854]; El Eibar sucumbió fruto de tres 

penaltis ante un Girona que fue práctico y no tuvo excesivos problemas [369]; 

Nació un éxito, un estilo, una solidaridad, una fe que nos hizo más grandes 

[465]; Sin embargo, sus goles hablan de él como uno de los mejores delanteros 

del mundo [494]. 

Процес метафоризації у спортивному дискурсі Іспанії – асоціативний 

комплекс, що співвідноситься з ознаками об’єкта та в сукупності утворює 

клішований чи стереотипний образ: Iker Casillas – el santo de guantes. 

Головна функція метафоричного та метонімічного перенесень полягає в 

тому, щоб допомогти читачам краще зрозуміти динаміку спортивної події, 

адже використання метафор / метонімій додає тексту експресивності 

уможливлює візуалізацію події. Окрім того, означені тропи виконують 

естетичну та функцію обрамлення фактової інформації оцінною. 

Для того, щоб повніше висвітлити картину застосування метафор та 

метонімій в ІСД, ми залучимо до наукового аналізу книгу спогадів 

футболіста-воротаря Пепе Реіни “El Mundo en nuestros manos. Así fuimos 

campeones”. Наголосимо, що в основі заголовка – яскрава метафора, що 

підкреслює вагомість перемоги в найпрестижнішому футбольному 

змаганні світового масштабу – Чемпіонаті світу. Ця книга є спогадом 

автора як очевидця і учасника усіх подій, що привели національну збірну 

до перемоги. Побудована праця за принципом оповіді про кожного гравця 

(23 історії), про тренера, також книга містить пролог Вісенте дель Боске 

(головного тренера) та епілог Віктора Вальдеса (одного з воротарів 

збірної).  

Стилістика праці позначена впливом розмовного експресивного 

синтаксису, також актором використовуються засоби художнього 

образного мовлення, зокрема, метафори та метонімії: las cámaras de todo  
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el mundo querían su imagen [XVI, c. 20]; Si nos hubieran eliminado en alguna 

ronda previa, toda España se habría sentido desilusionada. [XVI, c. 43-44]; Y 

si hablamos de que es normal que a España la consideran favorita para ganar 

el Mundial… [c. 94]; Y claro que le llegó su oportunidad. Tanto ante Holanda 

… como ante Alemania [c. 96]; Enfrente teníamos a Portugal, posiblemente la 

antítesis de España [c. 129]; Históricamente grandísimos jugadores que habían 

vestido La Roja habían pasado muchísimos momentos malos [c. 165]; También 

nos costó ganar a Arabia Saudí [c. 54]; ¡¡Un gol del gran Puyi nos metía en la 

final del Mundial!! [c. 156]; Decisivo, porque, a partir de ahí, el equipo cogió 

alas [c. 147]; el fútbol tenía que ser justo [c. 164]; Aquella en la que España 

estaba deseando ingresar y que, en ochenta años de Mundiales, nunca lo había 

podido hacer [c. 71]. Переконуємося в тому, що П. Реіна в основному 

вживає метонімію, яка ґрунтується на перенесенні позначень команд та 

збірних. Останні приклади засвідчують накладання метонімії й 

уособлення, що створює яскраво виражений стилістичний ефект – 

підкреслюється вагомість події. Відповідно до класифікації Дж. Серля всі 

проаналізовані приклади можна віднести до експресивів. 

Тенденція до вживання у мові спорту метонімії та уособлення є 

характерною як для текстів журналістів, так і спортсменів. У газетних 

статтях метонімія ґрунтується на перенесенні значення слів, дотичних до 

суб’єктів гри, також вживання аналізованої стилістичної фігури увиразнює 

вказівку на національність, місце походження чи колір форми гравців, 

дозволяє авторові сконденсувати висловлювання й надати йому більшої 

експресивності. Формат авторської книги передбачає залучення елементів 

розмовного стилю до опису спортивних подій, що робить текст відкритим і 

зрозумілим для широкого загалу. Саме тому використання метонімії й 

уособлення в такому разі має суміжний характер. В аналітичних статтях та 

книгах публіцистичного стилю виразною є суб’єктивна модальність. 

Індикативна та концептуальна метафора активно використовується 
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авторами як спортивних газетних матеріалів, так і художньої 

публіцистики. 

2.1.4. Домінанта експресивності синтаксичного рівня мови  

Чинник експресивного мовлення є присутнім, як ми це описували 

вище, на всіх мовних рівнях ІСД, є однаково характерним як для усіх 

жанрів преси, так і для авторських книг публіцистичного стилю. 

Проаналізуємо відтак синтаксичний рівень, адже саме на рівні синтаксису 

усі мовні елементи співіснують у цілісній структурі. 

У “Синтаксичних структурах” Н. Хомський зазначає, що мова є 

великою (скінченною і нескінченною) кількістю речень, кожне з яких має 

кінцеву довжину і побудоване на скінченній множинності елементів [143, 

c. 416]. В. Звегінцев, розвиваючи думку Н. Хомського, визначив синтаксис 

як вчення про мову в цілому, адже предметом вивчення синтаксису є 

механізм породження речень, а сама мова є нічим іншим, як сукупністю 

речень. Тобто вивчати мову – це вивчати речення. І навпаки [46, c. 153]. 

Слово, отже, набуває життя лише в реченні. У реченні переплітаються 

нитки всіх мовних рівнів (лексичного, фразеологічного, морфологічного), 

що беруть участь у формуванні суб’єктивної модальності [131, c. 25]. 

Л. Теньєр підкреслював, що саме синтаксичний зв’язок робить речення 

живим організмом слів, встановлюючи між ними сукупність синтаксичних 

зв’язків [136, c. 23]. Іншими словами, мовлення входить у мову саме 

завдяки фігурам синтаксису та набуває своїх характерних рис за 

допомогою його експресивної складової. На думку М. Бахтіна, речення як 

одиниця мови має особливу граматичну інтонацію, а не експресивну: це 

інтонація закінченості, пояснення, розділення, перерахування тощо. 

Експресивну інтонацію речення набуває лише у висловлюванні. Тобто 

система мови має необхідні форми (т. зв. мовні засоби) для вираження 

експресії, але сама мова та її одиниці значення – слова і речення – за своєю 

природою позбавлені експресії, а отже, є нейтральними [9]. Відтак, у 
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реченнях можуть виражатися абсолютно різні оцінки. 

Повідомлення спортивних подій через канал письмової комунікації 

можна умовно поділити на два основних блоки: оголошення результату 

змагання (новина) та його аналіз. Новинна публіцистика за своєю 

природою позбавлена оцінних суджень: першочерговим завданням авторів 

є повідомлення фактів. Аналіз корпусу іспанських газетних спортивних 

статей та їх Інтернет-версій засвідчив неможливість застосування такої 

класифікації, адже навіть повідомлення результату (судячи з заголовків 

аналізованих статей) має експресивні відтінки, чи то оголошення рахунку 

матчу: Apisonadora Blaugrana. Barça-Levante 7-0 [280], чи то згадка про 

особливі заслуги тих чи інших гравців Aduriz echa al Barça a los leones 

[995], чи то загальна характеристика змагання ¡Jesús, qué final! [184]; El 

Athletic ha perdido su magia en casa [834].  

Аналітичні статті також характеризуються наявністю експресії, 

особливо це стосується матеріалів, присвячених важливим міжнародним 

змаганням, винятковій результативності поєдинків чи встановленню 

рекордів. У такому разі спостерігається тенденція до використання живої 

та експресивної розмовної мови – ті риси, які визначають суб’єктивність 

автора [175, c. 83]. Саме авторський коментар, який набуває зазначених 

вище форм як один із жанрів сучасної іспанської преси, має виразні ознаки 

усного мовлення, адже це окремий тип дискурсу, зумовлений публічним 

соціальним характером (визначений функціонуванням у засобах масової 

комунікації), який призначений для гетерогенних реципієнтів. К. Шпетний 

зауважує, що власне в самому явищі мовленнєвої експресивності 

переплітаються раціональне й емоційне, суб’єктивне й об’єктивне як 

відображення і прояв діяльності людського розуму, його душі та волі [153, 

c. 180]. Відтак, цілком очевидно, що новинна публіцистика теж не 

позбавлена суб’єктивності.  

Отже, саме в реченні окремі слова можуть повноцінно реалізувати 

свою комунікативну функцію. За В. Шаховським, експресивною є така 
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функція мовних і мовленнєвих одиниць, яка за рахунок потужного 

“арсеналу” засобів та прийомів підвищує силу впливу, тобто прагматичну 

силу слова, словосполучення чи висловлювання (від речення – до тексту), 

має фактор адресата і переслідує визначений ефект впливу на нього [150, 

c. 27]. Аналізуючи особливості синтаксису, варто зауважити, що 

прагматико-синтаксичний рівень утворений на основі взаємозв’язку між 

синтаксисом та ефектом тексту [201, c. 7]. До поля вивчення дискурсу 

належать абстрактні форми речень, порядок слів, фраз та пропозицій, а 

також ті особливості синтаксичної побудови, що детермінують 

взаємовплив сусідніх речень. Аналіз опрацьованого матеріалу дозволяє 

виділити головні засоби вербалізації експресивності спортивного тексту на 

синтаксичному рівні, серед яких: 

- Односкладні речення 

називні: Fallos de Neuer y Mascherano. Amarillas sucesivas. Alemania 

sin fluidez y Argentina trabando más arriba sus ataques [611]; Anticipación, 

lectura de juego y capacidad para sacar el balón jugando por arriba o por 

abajo; Comentarios, críticas y estadísticas [XVI, c. 97; 104]; Tres portugueses, 

dos argentinos, dos alemanes, un francés, un ghanés y un argentino; 

Irreconocible, medroso, estúpido con el planteamiento, demasiado incoherente 

[126]; Florentino Pérez: ideas, convicciones, firmeza, modernidad y principios; 

Cristiano es físico. Músculo. Fuerza. Potencia. Salto. [830; 831]; Faltó 

entrenador. Faltó equilibrio. Faltó acierto. Faltó intensidad y tensión. Faltó 

rebote. Faltó alma. Faltó actitud [801]. 

безособові: En España no se entiende el fenómeno que representa Cesc 

[XVI, c. 93]; Se sospecha en todo caso que la clasificación les deja contentos… 

[449]; Durante el encuentro se pudo ver cómo Nadal, raro en él, había 

cambiado su extensa rutina de saque [714]. Як зауважує О. Голубовська, у 

безособових реченнях агенсом виступає певна сила, що локалізується поза 

людиною чи всередині людини, проте джерело цієї невизначеної сили не 

експліковано [34, c. 97]. Саме така невизначеність додає особливої 
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експресивності висловлюванню. 

- Неповні речення та парцеляція  

У таких статтях застосовуються елементи фрагментації як 

особливого розмовного дискурсу, тобто мовлення породжується 

поштовхами, порціями, квантами – т. зв. просодичними одиницями, що 

типово розділені між собою паузами, мають ознаки просодичної 

завершеності та автономності (забарвлені єдиним інтонаційним контуром, 

мають один головний акцент і темповий патерн) [64, c.  4]. Відповідно до 

рекомендацій Книги стилю газети “Marca”, фундаментальною базою 

синтаксичної побудови речень у статтях має бути схема “підмет – 

дієслово-предикат” [242, п. 2.1.1]. Проте проаналізований корпус 

спортивних повідомлень засвідчує те, що активну роль в ІСД відіграє 

принцип використання неповних синтаксичних конструкцій, які не 

відповідають заданій схемі: En los próximos dos meses no habrá descanso. 

Cada tres días partido. [4]; Al paso, andando, mirando, pensando más en las 

musarañas que en el Ajax. Demasiado consciente de su superioridad, aunque 

interpretándola de un modo digamos que discutible. Con la apatía que a veces 

roza la prepotencia. Una veces ofensiva para el espectador, otras, para el rival. 
[391]; Tampoco se conformó con un premio menor. Al contrario. [418]; Allí 

viaja España. A medir a Brazil. Con fútbol. Y con suerte. [184]; A semifinales 

con pleno; A lo Jordan. Con el 23 a la espalda, por los aires y resolviendo el 

partido sobre la bocina. [255]; Messi es talento puro. De nacimiento [831]; 

- речення з пропущеним додатком: Primero asistió al monólogo de 

los de Pep Guardiola [420]; En el equipo de Sabella, una selección cuyo punto 

fuerte son sus cuatro fantásticos [495]; Salvó las tres bolas de ‘break’ adversas 

y aprovechó seis de las siete de las que dispuso. [414]; En el último duelo 

contra el Atlético, Messi se retiró lesionado y dejó en equipo con diez [308]; 

Pero Iker estaba allí para parar las que venían en juego. [XVI, c. 142]; Los de 

Van Gaal han buscado la contra con Rubben… [542]. 
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 Вживання неповного речення на початку статей підпорядковане 

функції антиципації читацьких очікувань про майбутній зміст, є елементом 

інтриги. Прагматична настанова парцелятивних речень полягає в сприянні 

імітації розмовного синтаксису: Media hora tardaron en hacerse con el 

mando del juego. Demasiado. [779]; Ante semejante resultado, unos podrían 

pensar que no hicimos el trabajo que teníamos encomendado para el partido. 

Pues no. Otros podrían pensar que España fue inferior a Suiza. Pues no. 

También habría quienes crean que Suiza hizo un planteamiento perfecto y que 

nos maniató. Pues tampoco [XVI, c. 98]. La Champions, sí, la Champions 

[288]; Y tal y tal y tal. Ahora, a meter 122 goles [240]. Такі економні 

інтонаційно зумовлені відрізки дозволяють підсилити, підкреслити власне 

судження без залучення зайвих слів. 

- Еліпсис 

Економія часу та простору, активне залучення засобів розмовної 

мови є особливо характерними для творення еліптичних конструкцій. 

Еліпсис є і елементом синтаксису, і стратегією per se, тобто когнітивним 

засобом [253, с. 926, 928]. Багато інформації вже є відомою читачам, тому 

нема потреби повторювати означення чи прямі додатки, розуміння змісту 

повідомлення при цьому не порушується: Cuatro días antes de viajar a 

Milán, no le guedo otra que (opción que) formar atrás con Piqué en el medio... 

[9]; El primero (gol) frente a Paraguay en cuartos de final del Mundial de 

Sudáfrica y el último (gol) en la tanda de penaltis contra Portugal en las 

seminifinales de la pasada Eurocopa [65]; Y (señala) que, en ocasiones, no se 

puede tener sin jugadores que lo sepan quitar al adversario [857]; El central, en 

el túnel de vestuarios. El entrenador, en el campo [7]; Si Piqué quería caldo, 

dos tazas [XIII, c. 120]. Еліптичними за своєю суттю є і моделі емфази 

простого речення з lo que, що так само переростають у lo que pasa es que 

[47, c. 316]. 

Ми поділяємо думку О. Селіванової про те, що результатом еліпсису 

у мовній системі є речення з нульовою зв’язкою та односкладні речення 
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[322, c. 142], які розглядалися нами вище. У проаналізованих текстах ІСД 

еліптичні конструкції формуються із пропуску частин мови: іменників, 

прикметників прийменників, артиклів, дієслів та прислівників. Особливо 

часто цей прийом застосовується в заголовках. 

- Паралелізм синтаксичних конструкцій 

 Такий вид синтаксичної організації є особливо продуктивним, адже 

сприяє ритмізації повідомлення, надає контрасту: Tragedia en Brasil, euforia 

en Alemania [592]; Neymar sí, Neymar no [291]; Brillan luces, asoman sombres 

[198]; Victoria mínima, ventaja máxima [930]; Los barcelonistas con el balón al 

trote para nada; los madridistas encantados en su guarida [103]; En cada 

jornada encuentren también los azulgrana, por tanto, una ocasión para 

reivindicar su fútbol, para que se escruten sus arbitrajes, para que los rivales se 

venzan [1]; Ellos se jugaban ser campeones de Europa, y finalmente lo fueron. 

Nosotros, en Villareal, nos jugábamos poder participar en Champions; Cuando 

ganas, todo son felicitaciones y crees que todo el trabajo está bien hecho. 

Cuando pierdes, las críticas te llegan de todas las partes y tienes que mantener la 

cabeza fría para que no te hundan más [XVI, c. 84; 103]; Si Cristiano se 

enredaba con la grada, el Athletic veía la luz [131]; Otra vez ellos, los alemanes. 

Otra vez él, Josep Guardiola. Otra vez el Bayern de Múnich, actual rey de 

Europa [419]; Tres partidos, tres victorias [159]; Real horrible. Horrible Real 

Madrid. Horrible Mourinho. Horrible Higuaín. Horrible Özil. Patéticos Arbeola 

y Di María. Absurdo Ronaldo [127]. Останні приклади демонструють 

використання анафори з метою ритмізації тексту. Такий структурно-

синтаксичний паралелізм – дві або кілька синтаксичних конструкцій 

однакової структури з мінімальними лексичними модифікаціями – 

увиразнює аспекти дії, категоризує відомості.  

Зауважимо, паралелізм є синтаксичною базою антитези: Un sistema del 

pasado para un equipo con jugadores de futuro [11]; Donde el Atlético puso las 

ocasiones y también las expulsiones – Mario Suárez y Godín – Donde Falcao 

nunca se encontró a sí mismo. Donde el Getafe tuvo su oportunidad en 



	  

	  

89 

superioridad numérica. Donde la joya rojiblanca Óliver asomó durante media 

hora. Donde nadie, quizás por vergüenza, quiso brillar más que el sol. [122]; Las 

cosas hay dos maneras de hacerlas: bien o mal. Un señor toca bien o mal la 

guitarra. En el fútbol, lo mismo [X, c. 129]. Крім простого паралелізму 

синтаксичної структури, в аналізованих текстах використовується також 

гіпозевксис, тобто лексичний повтор, що ґрунтується на лексико-

синтаксичному паралелізмі [99, c. 27]. Останній приклад є особливо 

цікавим, з погляду застосування анадиплозису, що гармонійно 

переплітається у контексті паралелізму називних речень.  

- Полісиндетон як засіб експресивності висловлювання, що полягає у 

повторюванні сполучників, сприяє ритмічному обрамленню тексту: Un 

ariete del mañana que juega con corbata, que golea y asiste, que tiene recursos 

en todo el perímetro del área [11]; Con los ocho goles de Messi en tres partidos, 

con la mejor versión de Xavi, y con Iniesta a los mandos [4].  

- Анафора – особливо продуктивний інструмент експресивного 

синтаксису, коли автори прагнуть увиразнити, підкреслити, наголосити на 

тому чи іншому семантичному елементі. Л. Теньєр зазначав, що анафора є 

додатковим семантичним зв’язком, який увиразнює ритмічність тексту. 

Важливо, що вчений не знаходить жодного структурного зв’язку, який би 

прирівнювався до анафори [136, c. 98]: El de hoy no es un día más en las 

vacaciones de los jugadores del Atlético. El de hoy, después de tres semanas de 

descanso… [164]; Incluso en el peor Clásico posible ganó el Madrid. Incluso 

casi sin proponérselo, de mala gana … [101]; Messi ha vuelto. Para querdarse. 

Para demostrar que sigue siendo №1. Para liderar un equipo… Para demostrar 

a Luis Enrique que… Para confirmar que… [791]; Cómo lo aceptarían los 

ingleses. Cómo lo asimilaría él. Cómo lo tomarían en España; El hombre que 

tenía un encargo… El hombre que tiró de carros y carretas durante la 

concentración. El hombre que sostuvo a España en los momentos más difíciles. 

El hombre que ejerció de capitán… Iker Casillas [XVI, c. 95; 139]; Tres minutos 

fueron suficientes para acorralar al Barcelona. Tres minutos fueron suficientes 
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para volver a intimidar a Pinto… [424]; Más allá del resultado de anoche. Más 

allá del rendimiento ofrecido ante los cracks madridistas. Más allá del sueño de 

alcanzar los octavos de final de la Copa. Más allá de todo esto… [822]; Cada 

córner, cada falta, fue un Vietnam para el Real Madrid. Cada remate de Luis 

Garcia fue una invitación al gol. Cada incursión de Griezmann en el segundo 

tiempo generó el terror en la defensa madridista. Cada pelotazo de Moyá 

perteneció a Mandzurkic y Luis García [757]; Daba igual quien preguntase. 

Daba igual si el entrevistado era un jugador de España, de Argentina, de Brasil o 

de Australia. Daba igual que fuese un futbolista, un ex seleccionador o, 

simplemente, un aficionado de la calle [XVI, c. 91]. Анафора є продуктивною 

стилістичною фігурою як у газетній, так і в книжковій публіцистиці. 

- Градація 

За допомогою цієї стилістичної фігури автори досягають ефекту 

нагнітання особливих переживань у читачів. Зокрема, йдеться про 

односкладні речення, еліпсис і парцеляцію, які допомагають створити 

такий ефект: Al paso, andando, mirando, pensando más en las musarañas que 

en el Ajax. Demasiado consciente de su superioridad, aunque interpretándola 

de un modo digamos que discutible. Con la apatía que a veces roza la 

prepotencia. Una veces ofensiva para el espectador, otras, para el rival. Así de 

desalmada y cruel fue la goleada del Barça, club que paga a Messi, el gran 

‘abusón’ del planeta fútbol [391]; Tocaba y tocaba, dominaba a su antojo, 

peinaba la hierba como si fuera el pelo de una niña de doce años; No nos dio 

tiempo a expresar con palabras lo que suele significar eso en el Bernabéu, pero 

juro que lo sabíamos. Gol del Madrid. Reacción instantánea, fogonazo... [418]; 

Hasta que se dio el gol: Adriano profundizó por la izquierda, se apoto en Keita 

y centró para la llegada de Iniesta, que acompañaba la jugada como si fuera la 

Cenicienta [1]. Останній приклад засвідчує продуктивність використання 

градації для творення ефекту телевізійної трансляції на папері, коли за 

допомогою введення в текст однорідних присудків досягається ефект 

швидкої зміни подій, як це відбувається в реальному матчі. 
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Надання простору для роздумів читачам, висловлення сумніву чи 

непевності щодо події реалізується шляхом використання змістово 

незакінчених речень за допомогою графічного знака трикрапки: Hay 

Liga... No hay Liga... Hay Liga... No hay Liga... [4]; Para ello, el partido más 

fácil de la jornada iría como Pleno al 15 acertando … el resultado, no el signo 

[507]; Pueden repasar Eurocopas, Mundiales, Confederaciones... Neymar está 

reinando en una competición FIFA como ningún otro jugador lo ha hecho 

jamás [163]. Підкреслення інтриги теж є показовим: La lesión de Cech, otro 

problema … para el Atlético [421]; De lo contrario, quizá salgan en globo pero 

no sin antes sufrir alguna otra humillante pañolada … [888]. Використання 

трикрапки важливе, з одного боку, для висловлення авторами своєї 

суб’єктивної думки (Quería ganar el Mundial con la inercia de la Copa de las 

Confederaciones, sin recuperar a los cracks como Ronaldinho, Kaká o Robinho, 

sin fomentar la competencia, sin trabajar tácticamente al equipo … así era 

imposible [589]), з іншого – для творення короткого наративного опису: у 

такому разі три крапки є елементом економії мовних засобів: El 25 de junio 

de hace 36 años, cuando Holanda rozó el mismo cielo que le había robado 

cuatro años antes Alemania Federal … Nanninga igualó el inicial gol de 

Kempes en el minuto 85, después Rensenbrink lanzó un balón al palo… Y en la 

prórroga venció Argentina [593]. 

- Діалогічна єдність “чому – відповідь”, які використовуються для 

передачі суб’єктивної позиції, всеохоплюючого знання та компетентної 

думки автора щодо конкретної проблеми: Un salto de más de 100 posiciones 

en menos de tres meses para una tenista zurda cuya relación con la Federación 

de Tenis de Estados Unidos es prácticamente inexistente… ¿La razón? Su peso 

[778]; ¿tiene Messi algún otro punto en común con estos jugadores? No, creo 

que no. Al menos, yo no sé verle ningún otro. [5]; ¿La solución ante esos 

inconventientes? El juego de España [162]; ¿Si es el mejor equipo de todos los 

tiempos? Eso se verá dentro de 30 años si está todavía ahí [279]; ¿Por qué? Lo 

voy a explicar. Es fácil. Porque… [127]; ¿Cómo puede alguien transmitirte 
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nostalgia por algo que no has vivido? ¿Será verdad que ser del Betis es lo mejor 

que hay? Nunca lo sabré [XV, c. 132]; ¿Y Ricky? Aportando, como siempre 

[VII, c. 81]; а також риторичні питання, прагматичною метою 

використання яких є самоусунення авторів від точної відповіді на 

конкретні питання, надання кількох можливих варіантів розвитку подій та 

встановлення контакту з читачем: Que la FIFA le otorgara el trofeo al mejor 

jugador se antoja una broma de mal gusto. ¿Y Kroos? ¿James? ¿Muller? 

¿Mascherano? ¿Robben?… [626]; ¿Y ahora, quién será el 7 de España? [461]; 

Si llegara Cuadrado saldría Dani Alves (¿al PSG?) por unos 12 millones… 

[587]; Le pedían que esperara. ¿Por qué? Pues porque no querían más noticias 

negativas antes de Navidad [888]; Y Ricky, ¿por qué no era el mismo que, por 

ejemplo, la temporada anterior? ¿Tanto daño le había hecho un mal Mundial? 

[VII, c. 136]. Функція використання риторичних питань у останніх 

прикладах полягає у висловленні судження у іронічному ключі. 

- Непрямий порядок слів використовується авторами з метою 

надання експресивного забарвлення, із залученням елементів розмовного 

стилю: El central portugués a punto estuvo de marcar una de ellas, pero 

Zapata cerró la jugada bajo el larguero [7]. Використання інверсії з метою 

посилення прагматичного ефекту ствердження чи заперечення, тобто як 

синтактико-стилістичний інструмент побудови емфази, ілюструють такі 

приклади: El pato al agua se lo lleva la Peña Bética de San Bernando, con 448 

nuevos socios [XV, c. 132]; Más que el resultado, le pesará más la sensación de 

que llegó altivo y salió achicado [418]; Conocido es que se pretende configurar 

una plantilla con un máximo de 20 jugadores… [515]; 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. [75]; Como muestra de la crisis de juego 

que atraviesa el Barcelona llegó el gol catalán [416]; Tiempo tiene; Tras ese 

día, bastante teníamos que digerir la derrota como para pensar en los puntos 

que se había llevado Piqué tras el “choque en choque” ante Suiza [XV, c. 98; 

100]; De nada sirvieron esos vídeos de la previa, esas charlas de Mou, 
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poniendo a los suyos en lo peor. Que hasta el Arsenal había puesto patas abajo 

en Allianz Arena [125]; Significaría eso que el técnico italiano entiende que su 

equipo está ante una sequía circunstancial y que a la media goleadora volverá a 

sus números habituales con el correr de las fechas. [758]; Lo peor para él es 

que regresan muy pronto Oleson y Abrines y perderá protagonismo [908]; 

Quien pagó los platos rotos fue Chequia ... [VII, c. 193]; De nada valieron los 

dos goles del brasileño Sobis [XV, c. 125].  

М. Зеліков зауважує, що використання прийому емфази допомагає 

точніше зрозуміти, про що йдеться або ж що замовчується [48, c. 3]. 

Особливо яскраво це простежується в емфазі підмета: Él, que lleva 8 años 

en la selección absoluta, cumplió sus 50 encuentros con la Roja, que ha sido, 

junto a Casillas y Piqué, el único que ha jugado todos los minutos de este 

Mundial [XVI, c. 89]; El que fuera central del Barcelona no quería que su 

nombre fuera objeto de especulaciones en las próximas horas… [890]; A media 

hora, Mourinho, cauteloso él, cambió el andamiaje [7]. Окрім того, 

наголосимо, емфаза підмета має особливе прагматичне навантаження, 

якщо неоднократно вживається в одному комунікативному проміжку: 

Nadal, quien estuvo siete meses alejado de la competición, jugará mañana una 

exhibición en Nueva York…; El español, quien ganó su título 52 en su 

carrera…; Nadal, quien venció a su compatriota David Ferrer en la final del 

Abierto Mexicano, señaló que… [104]. 

 Емфаза додатка, означення та обставини також виконує емфатичну 

функцію: Suya fue la primera en el 13´; Esas en un Mundial, hay que meterlas 

[435]; Por elección Xabi Alonso y obligado por una rotura en el muslo derecho 

Xavi Hernández; De poco sirvieron sus 76 pases (92 por ciento de acierto) ante 

la maraña planteada por Mourinho [100]; Rodeado por las críticas, agobiado 

por la irregular trayectoria del primer equipo y acusado de inacción, el 

presidente intentó dar un golpe de efecto de cara al entorno…[884]. 

Для творення емфази в речення вводяться дієслівні конструкції es 

que / lo que pasa es que, що вживаються для пояснення чи виправдовування 
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[245, c. 230]: Y es que aunque estaba todo firmado con el futbolista y cerrado 

verbalmente con el Deportivo, en el Manzanares no podían hacer oficial el 

fichaje… [231]; Lo que está claro es que los más jóvenes llegan a esta cita en 

Guayaquil… dispuestos a aprovechar al máximo la oportunidad que se le 

presente [236]; no es normal lo que ha pasado, que haya dimitido incluso un 

presidente en este tiempo … sólo eso” [409]; De lo que pasó después del 

partido se han mil historias… [62].  

- Системне функціонування окличних речень в ІСД свідчить про 

домінанту експресивності, суб’єктивності та висловлення особистого 

емоційного ставлення автора до події, яку він описує: (…) quedó fijado ayer 

para… ¡horror, no puede ser! ¡sí, las 23.00 horas!; (…) en el que la muchacha 

de Simeone recibirá al Barcelona, ha quedado fijado para… ¡caramba, qué 

sorpresa! ¡otra vez las 23.00 horas! Como no hay dos sin tres, el de vuelta, 

apenas una semana después, ¡también se jugará a las 23.00 horas! [282]; ¡El 

Mónaco ya le saca 4 puntos as PSG! [278]; ¡Cómo defienden y cómo corren 

durante los 90 minutos!; Las cifras son de locura: ¡juega en el fútbol de élite 

desde los 15 años! [XVI, c. 54; 94]; ¡Volveremos! [448]; ¡Claro que también 

nos gusta vencer en el campo! [XV, c. 12]; ¡Fue una final y una victoria 

histórica, 85 a 63! Siempre recordaremos el domingo 20 de septiembre de 2009 

[VII, c. 105]. У межах одного тексту можуть зустрічатися кілька окличних 

речень, що увиразнює відсутність об’єктивного спрямування повідомлень: 

¡Quien dijo que iba a ser fácil!; ¡Qué daño hizo ese posicionamiento!; …llegó 

el tercer cambio y la bomba de Del Bosque: ¡Javi Martínez, delantero! [187]. 

Іншим засобом вербалізації експресії на синтаксичному рівні є 

рондо: Diego Costa, qué futbolista. … <текст статті> ... Diego Costa, qué 

futbolista [245]; Una jornada para lucir historia … <текст статті> ... Una 

jornada para la historia [417]; ¡Alirón, alirón, el Athletic campeón! Han 

pasado 31 años… … <текст статті> ... Ya hartos de perder copas, los 

rojiblancos celebraron la Supercopa como si fuera la Champions. Alirón, 

alirón, el Athletic, Campeón. [1000]; No se impresionó el día de su estreno en el 
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Camp Nou. … <текст статті> ... No se impresiona Munir, que parece no tener 

ganas de volver al Mini Estadi [784]. Використання цієї стилістичної фігури, 

що ґрунтується на повторенні окремих слів, словосполучень чи речень на 

початку й наприкінці текстів, посилює перлокутивний ефект відповідно до 

авторської прагматичної настанови. 

- Зевгма як стилістична фігура мовлення є синтаксично однорідним 

поєднанням семантично різнорідних слів чи сполук [322, с. 164]: Tiene que 

atajar el rebote ofensivo del Olympiacos y, quizá lo más importante, necesita 

aislarse de los factores externos, el ambiente y el arbitraje [419]; Los datos, los 

números y el fútbol estaban allí [XVI, c. 92]. Зауважимо, що аналізована 

фігура не є продуктивною для ІСД.  

2.2. Дискурсивні маркери та їх роль у структуруванні інформації 

Категорії відкритості та суб’єктивності є взаємопереплетеними у 

ІСД, проте саме суб’єктивність ми визначаємо як головний показник, 

адже від постаті автора та його особистих зацікавлень, інтересів і 

прагматичних настанов залежить контент спортивного повідомлення. 

Незважаючи на те, що вже в першому пункті розділу про журналістську 

етику у “Книжці стилю” найпопулярнішої іспанської спортивної газети 

“Marca” зазначається, що журналіст повинен оперувати лише 

перевіреними фактами і ніколи не надавати оцінних суджень, особистих 

думок чи критичних коментарів [242, п. 1.2.1], такі випадки не є 

поодинокими. Ідіоверсія авторів спортивних матеріалів яскраво виражена 

не лише у книгах публіцистичного стилю, а й в іспанській спортивній 

пресі. Особа, що бере участь у комунікативному акті (комунікатор), займає 

стосовно цього об’єкта (предмета, особи) окреслену визначену позицію, 

надає чомусь преференції [267, с. 30]. Оцінні судження, на нашу думку, є 

визначальними і первинними щодо експресивності. Завданням як 

спортивних журналістів у пресі, так і авторів книг публіцистичного стилю, 

присвячених спорту, є передача дії, рухливих образів, ритму змагання, що 
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значною мірою пояснює активне вживання художніх фігур, які ми 

проаналізуємо нижче. 

Одним з провідних інструментів дискурсивного аналізу є 

виокремлення основних маркерів, що виконують функцію як пов’язування 

висловлювань між собою в межах одного тексту, так і встановлення 

зв’язку з позамовним чинником – контекстом. Дискурсивні маркери не є 

однорідними класами слів, вони об’єднуються саме за прагматичною 

орієнтацію, тобто виконують, окрім синтаксичної, ще й зовнішню 

дискурсивну функцію [245, c.  20]; до них не можна поставити питання, 

вони не виконують жодної синтаксичної ролі і не виражають стан речей, а 

лише вказують на суб’єктивність думки автора. Відтак, їхня основна 

функція зводиться до направлення прихованих смислів, що містяться у 

процесі комунікації, у відповідності до морфосинтаксичних, семантичних і 

прагматичних характеристик дискурсу [273, c. 26], тобто на виконання 

своєї прагматично орієнтованої мети, закладеної авторами. 

2.2.1. Особливості функціонування дейктичних маркерів 

 Вписування автора-суб’єкта в дискурс реалізується за допомогою 

використання дейктичних маркерів: особових (через особові займенники), 

темпоральних (граматичні часи дієслів та прислівники) та вказівників 

місця (вказівні займенники та прислівники місця). Саме дейктичні 

елементи вказують, на те, що повідомлення має зв’язок із суб’єктом-

мовцем [239, с. 93]; позначають зв’язок дискурсу із ситуацією, в якій він 

використовується [276, с. 102]. Використання форм третьої особи 

займенників свідчить про дистанціювання автора від того, про що він 

говорить, у той час як перша особа множини – це залучення читачів до 

позиції автора, наголошування на їх співучасті у процесі творення тексту, а 

також вписування самого автора як дієвого учасника події, його 

ідентифікування з тим, про що він пише: Me vale con cualquier decisión que 

tome Del Bosque, faltaría más. … Cada encuentro acumulamos más jugadas 
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memorables de Iniesta, Balón de Oro [160]; Esas ganas, permítanme mi 

opinión, no se le vieron en la pasada temporada [789]; Permítanme que 

empiece este artículo con un recuerdo hacia Tito Vilanova; Si a la excelente 

calidad de Messi y compañía sumamos esas ganas de ganar, este equipo puede 

volver a ser invencible [276]; Es más, a veces criticamos a nuestros heroes por 

no vencer siempre [508]. 
Третя особа множини (звертання на Ustedes) демонструє заохочення 

до діалогу з читачем: Hay que frotarse los ojos, pero con cuidado: no borren 

jamás lo que vieron anoche. [58]; ... los del equipo rival, los del Sporting de 

Gijón, que en ese partido luchaban por la permanencia en Primera División y 

que con su victoria mandaron a Segunda a ... ¿adivinan? Pues sí, claro, al 

Sevilla [XV, c. 38]. Imaginen que ante los australianos … nos hubiésemos 

llevado un tercer batacazo [457]; El rojiblanco se inició en el golpeo de Koke y 

tuvo continuación en la cabeza de Miranda. ¿Les suena? [254]; Pregunten a 

cualquier madridista que conozcan ...; Pregunten a un culé... A ver si nos pasa 

un poco la fiebre de las marcas, los porcentajes y los decimales... A ver si 

podemos simplemente disfrutar del espectáculo sin ponernos plastas. [822]; 

Echemos la vista atrás por un momento... [VII, c. 77]. 
Особові дейктичні маркери першої особи множини є показовими для 

характеристики перемог, адже засвідчують причетність автора й читачів до 

події: Una canasta de Samuel Rodríguez a siete segundos para el final de la 

prórroga dio a España el título de campeón de Europa sub 16 en Ucrania y 

constató que nuestro país es una fábrica de niños de oro [256], створюючи тим 

самим ефект самоідентифікації з нею. 

2.2.2. Дискурсивні маркери нейтрального характеру 

Тексти іспанської публіцистики спортивної тематики та книжки 

публіцистичного стилю характеризуються структурованістю та 

когерентністю. Так, широко використовуються відносно нейтральні 

реформулятори (тобто такі маркери, що представляють одиницю 
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дискурсу, у якій є нове формулювання того, що автори хотіли повідомити 

попередньою одиницею; вони використовуються з метою уточнити, 

пояснити інформацію, яку могли неправильно зрозуміти [273, c. 141]). Їх 

видами є пояснення (o sea, es decir, esto es, en otras palabras); виправлення 

(mejor dicho, mas bien); дистанціювання (en cualquier caso, en todo caso, de 

todos modos, de cualquier manera); підведення підсумків (en suma, en 

conclusión, en definitiva, en fin, en síntesis, a fin de cuentas, al fin y al cabo): 

Además, el club espera recibir otra decena de millones por el resto de 

jugadores con los que no se cuenta… Es decir, que el Barça tiene 

presupuestados hasta 223 millones para fichar [587]; Si se olvida de la historia 

y le favorece el resultado, o sea, lo que sucedió frente a Bélgica, se encuentra 

más cómodo [513]. Конектори так само виконують функцію 

структурування: початку (bueno, mira, veamos, a ver, vamos a ver), додатку 

(además, encima, aparte, incluso); послідовності (por tanto, de ahí, por 

consecuencia, pues, entonces, así pues); контраргументативні (en cambio, por 

el contrario, antes bien, sin embargo, no obstante, con todo, ahora bien). 

Поняття “конекторів” застосовується для позначення конкретного типу 

маркерів, що насправді поєднують семантично-прагматичним способом 

одну одиницю дискурсу з іншою, попередньою вираженою по відношенню 

до неї, або ж – із контекстуальним припущенням [273, c. 36, 139]: El 

Mundial, sin embargo, vuelve a ponerle en el Mercado y los equipos grandes 

vuelven a preguntar por él [494]; Su reaparición en el Gamper podría ser 

precipitada… No obstante, los medicos del club le someterán a diferentes 

pruebas... [672]; Pero, bueno, no estuvo brillante [511]. 

Більшим рівнем суб’єктивного начала характеризуються маркери, 

коментування (pues, bien, pues bien, así las cosas); організації (en primer 

lugar, por una parte, de un lado, asimismo, por lo demás); відхилення від теми 

(por cierto, a todo esto, a propósito); вираження згоди (bueno, perfecto, claro 

sí, bien, vale, de acuerdo, exacto, evidente, perfectamente, por supuesto): Eso sí, 

nunca en el partido inaugural lo jugó a las 23.00 horas [761]; En esto no hubo 
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sorpresas. Sí que saltaron en el voto de algunos notables; Claro, que también 

Cristiano se decantó por Bale en su terna de futbolistas. [909]; Messi no estaba 

en condiciones de jugar en Málaga, a pesar de que el club, oficialmente, no lo 

descartaba. Pues bien, el crack argentine no siquiera viaja hoy con el equipo… 

[385]; Fue el mejor después de Navarro. Bueno, y de una sorpresa mayúscula: 

Alan Anderson, 17 puntos [VIII, c. 137]; Por supuesto, en el baloncesto más 

profesionalizado del planeta el dinero es importante, pero los jugadores no se 

mueven por estos instintos tan básicos [491] [Додаток Є]. 

2.2.3. Дискурсивні маркери суб’єктивної оцінки 

Крім дейктичних маркерів категорію суб’єктивності так само 

формують синтагми, що несуть в собі позитивне чи негативне судження, 

тобто висловлюють оцінку авторів стосовно описуваних подій. У 

філософському вимірі категорія оцінки означає висловлювання, що 

встановлює абсолютну або порівняльну цінність якогось об’єкта. Оцінка 

не є істинною чи хибною. Оцінка не є описом. Вона може бути 

охарактеризувана як доцільна, ефективна, розумна, обґрунтована, але не як 

істинна чи хибна [325, c. 624]. Оцінка – це складник конотативного 

компонента семантичної структури мовної одиниці, який репрезентує 

суб’єктивне ставлення носіїв мови до позначеного за абсолютною шкалою 

“добре – нейтрально (байдуже) – погано” і відносною шкалою “краще – 

так само добре – так само нейтрально – так само погано – гірше”; це 

різновид модальності висловлення, який відображає аксіологічний план 

ситуації, позначеної повідомленням, тобто ціннісну орієнтацію мовця 

щодо інтеріоризованої події.  

Дослідники виділяють такі типи оцінок: емоційну, що виходить із 

почуттів (приємний, неприємний), естетичну, що є реакцією на дійсність 

за допомогою операторів прекрасне/потворне; етичну, яка встановлюється 

відповідно до норм моралі (моральний / аморальний) та ін. [322, c. 438-

439]. За О. Ахмановою, оцінка – це одна з частин стилістичної конотації: 
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вона є якісна, стилістична, суб’єктивна, експресивно-модальна і 

експресивно-емоційна [7, c. 305]. Ю. Крістева зазначає, що об’єкт істинний 

тільки тією мірою, якою суб’єкт приписує йому сиґніфікацію (predicari est 

intentio) в судженні. Судження, отже, здійснює коротке замикання між 

об’єктивним (реальністю) і тим, що суб’єкт позначає в ньому актом 

предикації. Науковець підкреслює, що в наші дні лінґвістичне мислення 

знову йде двома головними шляхами: перший – це структура, а другий – 

синтаксис судження  [79, c. 208, 215]. Таким чином, дослідження категорії 

оцінки є непересічно важливим для сучасного мовознавства із його 

орієнтацією та комунікативність та антропоцентричність.   

Дискурсивні оператори: це такі маркери, які своїм значенням 

обумовлюють дискурсивні можливості одиниці дискурсу, до якої входять 

або на яку впливають, але не зв’язують її із значенням або попередньою 

одиницею [273, c. 143]. Йдеться про оператори підсилення аргументації 

(en realidad, en el fondo, en rigor, de hecho, en efecto, la verdad); 

послаблення (bueno, un poco, yo diría, como, de alguna manera, en cierto 

modo, digamos): Tampoco es que la Real hiciera el partido de su vida, de 

hecho el gol de su victoria lo marcó un jugador del Barça en propia puerta 

[853]; конкретизації (por ejemplo, en concreto, mejor dicho, quiero decir); 

переходу (bueno, así pues, pues nada): Fue el mejor después de Navarro. 

Bueno, y de una sorpresa mayúscula: Alan Anderson, 17 puntos. [VII, c. 137]. 

Абсолютно суб’єктивними є маркери контролю контакту, 

апеляції: hombre, mujer, mira, ¡oye!, що є особливо характерними для 

жанру інтерв’ю: Oye, todos los que sean socios del Madrid, que voten a 

Florentino [402]; Vamos, que el embrollo Luis Suárez es el menor de sus líos 

[671]; A partir de ahora, el referente será Lionel Andrés Messi y ojo, porque el 

argentino parece lo suficientemente en forma para prolongar su dominio 

muchos años más [69] [Додаток Є].  

Маркери bueno, pues, vamos, o sea можуть так само бути 

інструментами, за допомогою яких проявляється проникнення розмовного 
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дискурсу та його емфатичної сили у дискурс спорту.  

Абсолютні дискурсивні маркери за шкалою судження та 

суб’єктивної оцінки виявились найбільш продуктивними серед 

проаналізованого корпусу: es muy probable que, parece mentira que, lo 

normal es que, lo sorprendente ha sido, es verdad que, en cualquier caso, no es 

casualidad que, como es de esperar, pase lo que pase, sin duda, fuera de toda 

duda, no cabe ninguna duda: Lo normal es que la selección creciera después del 

primer tanto; Lo sorprendente ha sido su decepcionante rendimiento en los dos 

encuentros anteriores...; Parece mentira que esa distancia no explique lo que ha 

ocurrido en el Mundial de la frustración con mayúsculas [475]; Es probable que 

al Pipita se le pasaran mil cosas por la cabeza [630]; En este acto ante la 

prensa a Cuadrado, como era de esperar, no solo se le preguntó sobre su 

participación y su experiencia en el Mundial de Brasil sino también sobre su 

futuro [582]; Porque tampoco es que Argentina mostrase fútbol, insistimos 

[511]; 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 [492]; 

Luis del Sol Cascajares es, sin lugar a dudas, el primer gran jugador 

verdiblanco de talla internacional. Vale, es cierto, tampoco es que los béticos 

tengamos en nuestra historia muchos futbolistas así, de nivel mundial, pero de 

lo que no hay duda es de que Del Sol fue el primero de ellos [XV, c. 128]; 

Pasase lo que pasase en la final, esa generación ya era la mejor del baloncesto 

español [VII, c. 82]... [Додаток Є]. 

Епістемічна модальність ІСД як формотворчий чинник категорії 

суб’єктивності твориться за допомогою конекторів no sé, no estoy seguro de 

que, tal vez, me parece, creo, pienso, considero, estoy seguro [186, c. 35]: En el 

Calderón no estaban – al principio – ni Cristiano Ronaldo ni Di María – el 

argentino ni al principio ni al final – pero Gareth Bale seguía jugando por la 

derecha. No lo entiendo. Ni yo ni nadie [753]; Tal vez, la resonancia mediática 

que le acompaña hizo que las expectativas fueran descomunales y casi quedó 
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sentenciado por la afición. [808]; Tal vez el que podia estar más contento era 

Ricky; había hecho un Europeo muy bueno… [VII, c. 196]; Pero creo que están 

muy equivocados si dan por sentado que el Barcelona estará en semifinales 

[911]; ¿Será casualidad? Creo que no [XVI, c. 115]; Yo soy muy de Iker, pero 

Diego también está trabajando de cine [250]; Esta vez estoy de acuerdo con 

Luis Enrique: soy optimista [931]. Такі особові дейктичні конектори першої 

особи однини, про які вже згадувалося вище, є найбільш характерними для 

жанру коментаря, аналізу, а також книжкової публіцистики.  

Дискурсивну функцію виконують також прислівники заперечення та 

ствердження за шкалою “sí” / “no” / “preferentemente”. При ствердженні 

передбачається попередня експліцитна чи імпліцитна негація; заперечення 

ж має на меті виключити, заперечити, спростувати. Частотними також є 

прислівники включення (también, tampoco), виключення (solo, únicamente, 

nada más), деталізації та уточнення (precisamente, especialmente, sobre todo) 

[161, с. 210-211]. Проаналізований корпус спортивних газет та книг 

художньої публіцистики доводить продуктивність означених маркерів, 

зокрема: curiosamente: Es curioso que Ricky venía de una temporada, no 

completa pero casi; Curiosamente, la competición copera de aquel año empezó 

llamándose “del Rey”… [VII, c.192-193]; The Hunter… tiene un promedio en 

su Carrera de 0,63 tantos por encuentro. Exactamente, ha marcado 311 en 486 

[494]; Obviamente, no es la Holanda que nos gustaría ver a todos [464]; Los 

silbidos al ahora delantero del Fluminense eran para Scolari, que 

sospechosamente no salió del banquillo en toda la segunda parte [589]. 

Суб’єктивне моделювання майбутніх подій стає можливим і за допомогою 

неозначеного займенника cualquiera: Cualquiera diría que no han tenido 

vacaciones después de ser dos de los futbolistas más determinantes del pasado 

Mundial de Brasil [760]; Carroll, Abrines, Darden, Papanikolaou… cualquiera 

puede romper la igualdad [469]. 
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2.2.4. Особливості функціонування маркерів негації 

Заперечні частки no та ni використовуються як для критики поганої 

гри, так і для вираження нейтральних чи навіть позитивних суджень щодо 

спортивної події. Залежно від прагматичної настанови виділимо основні 

такі типи аналізованих маркерів:  

1. Нівелювання значення минулого та попередніх заслуг спортсменів 

для теперішнього: No hay treguas en este Mundial en el que nadie está a salvo 

de nadie. No importan los pedigrís, ni la historia [489]; Y en la situación de 

máxima tensión. No se respeta ni a las leyendas [594]. 

2. Ствердження через заперечення: Ni un inmaduro ni un veterano. Un 

gran fichaje [501]; Gerardo Martino no es una estrella mediática. No es 

Guardiola. No es Mourinho. Ni siquiera es Ancelotti. Ni pretende serlo. ‘Solo’ 

es entrenador [310]. 

3. Підкреслення важливості події, гра команд: Estamos ante un partido 

y una fecha para no olvidar nunca jamás [551]; Nadie jugó mejor en el 

campeonato. Y con menos, nadie compitió mejor que esta encomiable Argentina 

[616].  

4. Особисті якості та чесноти спортсменів, тренерів: Primero, porque 

al final de la temporada 2012-13 ni Uli Hoeness, entonces presidente, ni 

ninguno de los mandamases del Bayern valoraron su trabajo en el equipo que 

ganó histórico triplete con Heynckes en el banquillo [492]; Ni una mala palabra 

en la derrota, ni una arrogancia en la victoria [599]; Porque este equipo es 

pusilánime, no tiene tensión, ni agresividad cuando hay que tenerla. No hay un 

solo jugador que por garra y liderato me recuerde a Di Stéfano, a Pirri, a 

Camacho, ni siquiera a Hierro. Todos son blandos, sin estigma, preocupados 

por sus cuentas, sus anuncios, sus relaciones públicas...; Mourinho, 

precisamente, hizo el peor partido táctico, mental y de inteligencia que le 

conozco desde hace mucho tiempo. Irreconocible, medroso, estúpido con el 

planteamiento, demasiado incoherente [127]. 

5. Нейтральне ставлення: Quien no lo crea, repase la estadística del 
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primer tiempo, plagado del inocuo toque azulgrana. Ni un triste saque de 

esquina, ni faltas, ni tensión, ni nada [101]; Ni ha surgido de la nada ni es un 

futbolista con una progesión inesperada [537]; el Alcorcón seguía con a lo 

suyo, sin hacer mucho para bien, sin hacer mucho para mal [366]. 

6. Критика поганої гри: 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 [134]; Messi 

ha tomado como punto de partida el eje del campo, donde Mascherano hace 

tiempo que no se ejercita, y en el que Gago es una sombra, ni quita ni pone, 

solo se dispersa [489]; Cuando el equipo más le necesita, Leo no está 

apareciendo…. Menos incisivo y con poca incidencia en el juego. Él ha bajado, 

pero sus compañeros también ... En la segunda mitad, Leo no tocó la pelota. Ni 

siquiera la buscó [105]; Ni tenía que presionar en defensa, ni ponerse en las 

barreras. Ni un esfuerzo de más que le distrajera de su tarea principal: frotar la 

lámpara de su propio genio [618]. Проаналізований корпус дослідження 

виявив, що експресивна домінанта є характерною не лише для книжкової 

публіцистики книжкових видань, а й для періодики. Найпродуктивніpою 

формою функціонування маркерів негації є повторення ni…ni; no…no та 

варіанту no…ni, а також конструкцій ni + sustantivo, ni + gerundio, ni + 

verbo, sin + verbo, ni siquiera. 

Дискурсивна текстура ІСД твориться за допомогою дискурсивних 

маркерів. Як свідчить проведений аналіз мовного матеріалу, вони не є 

однорідними: одна й та ж сама лексема може мати різне дискурсивне 

навантаження. Репортажі, хроніки та аналізи з огляду на використання 

дейктичних маркерів є структурованішими, у той час як новини та 

коментарі є більш сконденсованими за обсягом, а тому фокусуються 

швидше не на граматичному, а на лексико-семантичному наповненні. 
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2.3. Функціональні характеристики видань спортивної преси 

Сучасна іспанська спортивна публіцистика за своєю природою є 

оцінною, тобто автори надають перевагу судженням, а не власне 

повідомленню інформації. Книжкова публіцистика характеризується чітко 

вираженою суб’єктивною позицією, а за стилістичними характеристиками 

ототожнюється з газетною. Попри те, що офіційні газетні видання у своїх  

публікаціях намагаються уникати провокативних висловлювань і 

обмежуються лише наданням переваги у першочерговості висвітлення тієї 

чи іншої події, дискурс-аналіз текстів дозволяє простежити 

вболівальницьку позицію редакцій.  

Така тенденція є абсолютно прийнятною в теорії дискурсу, 

запропонованій Н. Вудсом: дискурс як мова плюс контекст, утім, йдеться 

про контекст мовців; контекст, що включає наш досвід, припущення та 

сподівання; контекст, який ми змінюємо (і який вже є зміненим) у наших 

стосунках з іншими [310, с. X]. Так, якщо порівняти спортивні видання 

“Marca” та “Sport” за одну і ту ж саму дату, то останнє, на відміну від 

першого, нерідко висвітлює новини, пов’язані з ФК “Реал Мадрид”, на 

сторінці № 20, присвятивши, таким чином, 19 сторінок тексту подіям, 

пов’язаним із “Барселоною”, а на одній зі сторінок навіть можуть 

включатися купони для купівлі ковдри із логотипом цього клубу, що також 

свідчить про вболівальницьку позицію редакції. У випуску за 13.08.2014 

новина про здобуття “Реалом” Суперкубку Європи з’являється на сторінці 

15-16, а головна увага зосереджена на новому можливому трансфері 

гравця “Барселони” та інші новини цього клубу. Газета “Mundo Deportivo” 

(та ж дата) також на перші сторінки виносить новину про поразку “Реал 

Сосьєдаду” у грі з “Челсі”, а перемога “Реалу” в Суперкубку з’являється на 

12 сторінці. Газета “Marca” за цю саму дату (13.08.2014), навпаки, перші 18 

сторінок випуску присвячує перемозі “Реалу”. 

Таблиця 2.1. “Вболівальницька позиція редакцій у пресі” 



	  

	  

106 

Газети Marca  As Mundo 
Deportivo 

Sport 

Дата/Подія 

07.05.2015 

перемога ФК 
“Барселона” у 
першій грі 
півфіналу 

Messi devora a 
Pep 

Morata volvería 
por 30 m eur 

Herr Messi. La 
toalla del Barça 

Genial, brutal, 
imparable… 

¡Gracias, Messi! 
¡Sí, sí, sí, nos 

vamos a Berlín! 

 

13.05.2015 

(12.05 вихід 
ФК 

“Барселона” 
до фіналу 
Ліги 

Чемпіонів 
УЄФА; 13.05 

– гра ФК 
“Реал 

Мадрид” за 
вихід до 

другого місця 
у фіналі) 

Historias por 
hacer. El Madrid 
ante otra noche 

épica en el 
Bernabéu 

El Barça ya espera 
en Berlín 

 

¡Todos a una! 
(портрет 
К.Роналду) 

Buffon: los pitos 
a Casillas son un 

gesto ingrato, 
injusto e 

inaudito. James: 
el que pita a uno, 

pita a todos 
Allegri: “Serán 
noventa y cinco 
minutos largos e 

interminables 

 

¡A Berlín! El 
Barça elimina al 

Bayern y 
disputará en la 
capital alemana 
su octava final 
en Champions, 
en busca de su 
quinto título. 

+ Фото з матчу 

¡A la final! El 
Barça, a un paso 

de su quinta 
Champions 

 

14.05.2015 

(13.05 
програш ФК 

“Реал 
Мадрид” у 
півфіналі Ліги 
Чемпіонів 
УЄФА) 

El fiasco del siglo. 
1-1 El Madrid 
fracasa en el 
Bernabéu y 

desperdicia la 
histórica 

oportunidad de 
disputar contra el 

Barcelona la 
madre de todas las 

finales 

Nos quedamos 
otro año sin la 
final soñada. 

Morata tenía que 
ser. ¡Ojalá 

hubiera marcado 
contra otro 

equipo! 

¡MAMMA 
MÍA! 

¡QUÉ PENA! 
No habrá 

Clásico en 
Berlín. 

Trifracaso del 
Madrid, que no 
ganará ningún 

título esta 
temporada tras 
estrellarse ante 
la Juve (1-1). El 
Barça jugará la 

final de la 
Champions 
contra los 
italianos 

07.06.2015 
(6.06.2015 
перемога ФК 
“Барселона” у 
фіналі Ліги 
Чемпіонів 
УЄФА) 

Quinta de oro Ciclo renovado Tricampeón! Tricampions! 

(катал.) 
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Як свідчать дані, наведені у таблиці 2.1., газета “As” займає особливу 

досить чітко марковану позицію вболівання за “Мадрид”: зокрема, 

використання персонального дейктичного маркера nos quedamos як 

елемента самоідентифікації з клубом, елементів паратексту на перших 

шпальтах та байдужого ставлення до успіхів його головного конкурента 

(перемога “Барселони” у першій грі півфіналу навіть не була згадана на 

титульній сторінці газети). Окличні речення є головним інструментом 

творення категорії експресивності. Газети “Mundo Deportivo” та “Sport” 

вирізняються підтримкою ФК “Барселона”, що виявляється у почерговості 

передачі спортивних подій та шкалі дотримання об’єктивності. Так, 

остання газета використовує каталонську мову у заголовках, фокусує увагу 

на поразці головного суперника за допомогою речення Qué pena та 

лексеми trifracaso, що використовуються у іронічній тональності. 

2.3.1. Стилістичні характеристики заголовка 

Звертаючи увагу на мовностилістичні особливості спортивної 

публіцистики, варто зупинитися на аналізі заголовка статей як особливого 

його елемента, що має визначену комунікативно-прагматичну 

спрямованість, адже є елементом дискурсної структури, підпорядкований 

загальному задумові тексту. Функції і стильові характеристики заголовка 

настільки особливі, що за значенням його легко можна прирівняти  до 

самостійного жанру. Заголовок – це частина дискурсу і самостійний 

дискурс [105, с. 26]; простий синтаксично, але повнозвучний семантично 

текст [161, с. 110]. Т. ван Дейк, досліджуючи функцію заголовка, вказував 

на те, що заголовок доречно розглядати як початок і підведення підсумку 

повідомлення [201, с. 13]. Принцип конденсованої подачі інформації в 

заголовках сприяє їх використанню як знаряддя ознайомлювального 

сканування змісту. Крім того, заголовок тексту є пусковим моментом 

механізму антиципації, тобто передбачення, яке випереджує відображення 
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інформації в мовній діяльності. Заголовок є тим елементом, що мотивує чи 

демотивує читача ознайомитися зі статтею (одна з найголовніших функцій 

заголовка полягає в тому, щоб “вполювати читачів” (cazalectores) [248, 

с. 211]; це своєрідний поріг, через який проходять читачі, щоб отримати 

доступ до світу чи світів, у яких дискурс набуває змісту та когерентності 

[162, с. 79]; повідомлення синтетичного типу з риторичною силою [175, 

с. 86]. Репрезентувати зміст матеріалу у заголовку можна через опис подій, 

їх причину чи результат, контекст або перспективу, особливі риси героїв-

учасників подій. Універсальну класифікацію заголовків було розроблено, 

зокрема, у дослідженні Л. Павлюк [104, c. 26-37]: 

1) авторський погляд на події чи елементи дискурсу героя (цитата), 

що може бути оформлена як пряма чи непряма мова (доказ автентичності і 

достовірності у заголовках, внутрішніх заголовках). Цитуючи 

першоджерела, автори дотримуються вимоги надання об’єктивної 

інформації, а також досягають більш індивідуалізованої структури 

повідомлення: Ansotegi: “Cuando hacemos las cosas bien podemos ganar a 

cualquiera”;“Messi: estoy bien contento por cómo fue todo”, “La afición debe 

dar un poquito más” (J. Mourinho), “Ha sido el gol de mi vida”, (G. Bale), 

“Sin fútbol, el equipo responde con carácter” (D. Simeone); “Creernos los 

mejores es la primera pierda para el fracaso” (V. del Bosque); 

2) “номінативний” (назва події, виокремлення суб’єктно-об’єктної 

групи, що твориться словосполученням іменника з іменником, 

прикметником або числівником (номінальна група): Gol de semis; 

Haraquiri en Anoeta; Elogio de la paciencia; Champions de color de rosa, 

Fácil victoria blanca; Un Rafa Nadal estratosférico [275]; Benditos 11 metros 

[185]; Kroos ‘groosen’ y muy ‘granden’; “акціональний” (“назва дії”) – 

виокремлення динамічно-подієвого аспекту. Такий вид заголовка, 

виражений дієслівними формами або одиничними іменниками, 

зустрічається рідко та має прагматичне навантаження (“No pares”; 

“Superduelo”). Також використовуються варіанти поєднання назв об’єктів 
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та дії з елементами атрибутивного та обставинного комплексу. 

Характерним є розширення назви через атрибутивний комплекс за 

описовою моделлю “хто – який”: Messi insuperable; Cristiano, solidario y 

feliz; Tremendo partido, tremendo Cristiano. Обставинні характеристики 

доповнюють характеристики дії (El Barça las pasa canutas en El Molinón, El 

Liverpool vuelve al trono; Emery, a pecho descubierto). Варто підкреслити, 

що перевага надається особовим формам; використання безособових 

конструкцій, які створюють імплікації ухильності, евфемістичності, 

інформаційної незавершеності, є стилістично обмеженим [104, с. 30]: 

(Osasuna se gusta en el pasacalles; Navas da la razón a Míchel; A los pies de 

Özil; El Barça se deja los deberes para el Camp Nou).  

3) Оповідь: а) відтворення послідовності й динаміки подій (Messi: 30 

remates para dos goles; El Bayern siempre contragolpea; El Barça resiste y 

aumenta la presión, Barcelona gana y va por el Real Madrid); б) опис: “хто – 

що – де і як”, “хто – з ким”, “хто – проти кого”: Macedonia obligó a trabajar 

a la defensa de España; Superduleo. Messi contra Villa. El crack se enfrenta a 

su excompañero [311; 313]; El Betis frena al Málaga; El Zaragoza deja 

malherido al Sporting); в) міркування: виявлення  у назві категорій умови чи 

наміру: Hambre de gloria. La Real viaja hoy a Lyon con 21 jugadores en busca 

de un resultado que alimente el sueño; причини та наслідку (El Liverpool mete 

la pata. Lovren mandó a las nubes el último penalti), сподівань та очікувань: 

‘Me gustaría ganar un Mundial con Italia’ (Ancelotti). 

4) Опозиція інформаційно-концептуальних заголовків: йдеться про 

експліцитні форми конкретної інформації – переважання оцінних, 

ідеологічних елементів у назві (Leo Messi, asistente de lujo pero sin suerte 

cara a gol [86]), що виражаються окличними реченнями: ¡Qué miras, 

muñeco de Mou! [87]; “¡Viva el equipo de España!” [438]; La imaginación del 

´Chacho´ no tiene límites: ¡Genial dribling con caño! [936]. 

5) Прагматичні варіанти назв (декларативи, імперативи, 

перформативи, інтерогативи). Декларативи, тобто констатація фактів, 
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подання інформації в найбільш властивій, органічній формі розповідного 

речення, є найбільш поширеними. У групі заголовків розповідного типу 

можна виокремити стандартні структурні формули, моделі:  

а)  “тематичне розшифрування”, виокремлення найважливіших 

аспектів змісту повідомлення з поясненням деталей у підзаголовку: 

Florentino tomas las riendas. El Presidente del Madrid se reúne dos veces con 

el Tottenham para cerrar el fichaje de Bale [214]; “Sin gasolina el coche no 

anda”. El Atlético sigue buscando financiación para cerrar los fichajes previstos 

[164]; 

б) заголовок “про те, як”: El aliento de la derrota o la historia de 

Clemont Auvergne [949]; Así ganó España a Alemania en la final de Viena hace  

7 años [985]; El Athletic Club hace 11 años que no gana en el Camp Nou [13];  

в) дефінітивні формули: Nadal suma y sigue en Cincinnati [283]; Adiós 

a los seis títulos; Mandzukic fulmina a un decepcionante Madrid [781; 783]; el 

Barça gana como el viejo Madrid [938]. 

Функціональний діапазон інтерактивності – використання в дискурсі 

питальних конструкцій – дуже широкий: від прямого інформаційного 

запитання з відкритою перспективою дослідження теми до експресивних 

формулювань готової, передбачуваної, визначеної відповіді у запитальній 

формі, тобто риторичного запитання з підзаголовком, який не залишає 

сумнівів у риторично-концептуальній спрямованості назви: Gasol, 

¿suplente? El español, ya que entrenó con los Lakers, podría reaparecer, desde 

el banquillo, contra los Heat. Desde 2005 no estaba fuera del quinteto [76]; San 

Emeterio, ¿solución a los cupos del Barça? ‘Gigantes del Basket’ asegura que 

el Barça se ha interesado por la situación del alero del Laboral Kutxa [955]. 

Інформаційну та контактовстановлювальну функцію виконують 

інтерогативні заголовки аналітично-дискусійних матеріалів у 

найрізноманітніших варіантах “запрошення до дискусії”: а) дискусійна 

теза з відкритою перспективою (Mourinho: ¿Por qué tantas victorias?) чи з 

наданням відповіді (Luis Suárez: ¿Villano o negocio redondo? [528]; Hezonja: 
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“¿Ir a ver a Messi? Que venga él a verme a mí” [935]; Messi: “¿Cristiano? Es 

un buen tipo, va a lo suyo y yo me centro de lleno en el Barça” [279]; “Messi: 

“¿Acabar como centrocampista? Es posible...” [960]; б) критика: ¿Dónde 

están los goles del Castilla? Matarile-rile-rile [366]; ‘¿Crisis? En Siria’ 

Respuesta ‘geopolítica’ del portugués a los malos resultados del Chelsea, que 

no gana un partido desde el pasado 21 de agosto [392].  

При постановці риторичного питання автори спонукають читача до 

пошуку відповіді. Особливо актуальною є така риторична форма у 

заголовках-сенсаціях або в особливо актуальних новинах про відомих 

гравців: Los retos de Messi. Son tantas gestas que asimila las portadas como 

algo normal. ¿Qué le queda por conseguir al argentino? [6]. У жанрі 

“питання-відповідь” також використовуються заголовки у формі питань: 

La alineación de Neymar en la Supercopa. ¿Debe estar en el once inicial?; El 

futuro del portero. ¿El Madrid debería vender a Casillas? [305; 306]. 

Інтерогативну форму заголовка використовують для формулювання 

виразного відтінку сумніву з приводу доречності або ж можливості 

реалізації таких ініціатив: Ganar al Atlético, ¿misión imposible? [423]. Так, у 

статті наводиться ряд доказів, що засвідчують складність майбутнього 

матчу для однієї з команд. Запитальні конструкції знімають проблему 

відповідальності журналістів за можливі помилки, некоректні оцінки чи 

зайву поквапливість в інформуванні. Що стосується імперативних назв 

матеріалів, то серед прагматичних типів заголовка вони вирізняються 

емотивною наголошеністю, особливо порівняно з декларативами: ¡A 

reducir la brecha!; “¡Monty, si vas, ve!” [10]; Soldado, tú sí que ‘bales’ [267]; 

Krul sí puede con Keylor [516]. 

6) Стилістичні фігури і тропи. Характерним для спортивних статей є 

застосування заголовків-метафор та символів, вживання метонімії, 

іронічних виразів, порівнянь: Istomin, el tenista milagro [24]; El Príncipe 

desafía al Rey [229]; El Madrid se deja asustar [123]; Guantes de cristal [875]; 

El Rey Midas pierde el aura [154]; Neymar de oro. Su potencial es una amenaza 
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al reinado de Messi y Cristiano [200]; La pesadilla del Madrid [401]; 

формально-атрактивні прийоми (ритмізація і рими): Ni león, ni boquerón: 

garrafón [915]; Dos meses, dos frentes [4]; Calor para Iker, frío para Mou [70]. 

Цей же приклад чудово ілюструє принцип контрасту, що також 

застосовується авторами спортивних статей. 

За класифікацією Н. Ернандеса Алонсо, існують інформаційні 

заголовки та заголовки-заманювання [161, c. 106]. Заголовки спортивних 

газет проаналізованого корпусу (це не стосується видань широкої 

тематики “El País”, “El Mundo” і “ABC”), як правило, мають риси останніх: 

вони не стільки передають інформацію, скільки інтригують. 

До поширених засобів стилістичного увиразнення заголовків 

належать трансформовані фразеологізми, тобто адаптовані до потреб 

контексту популярні форми передачі мудрості – крилаті вирази, прислів’я 

та приказки, пісенні та поетичні цитати, алюзії до фільмів, книг; 

порівняння з міфічними чи казковими героями, як це вже було 

проаналізовано вище: Barça, 2 – R. Madrid, 1. Los colosos vencen a los 

virtuosos [939]. 

Таким чином, проаналізований матеріал доводить, що 

комунікативно-прагматичною функцією заголовка є творення інтригуючої 

ситуації для зацікавлення читачів, підготовка останніх до сприйняття 

подальшого медіа-тексту, передача у лаконічній формі основної думки чи 

суб’єктивного судження.  

2.3.2. Лінгвопрагматичні особливості актуальних спортивних рубрик 

Аналізуючи структуру та жанрове наповнення сучасних спортивних 

газетних видань, варто зауважити, що канонічні жанри: новини, хроніки, 

репортажу та принаймні одного інтерв’ю – у кожному випуску 

доповнюються новими рубриками. Кожне з проаналізованих видань 

характеризується своїми окремими гібридними інформаційно-

інтерпретативними статтями, жанрова вказівка на які є найчіткішою у 
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газеті Sport. Зупинемося на характеристиці головних рубрик спортивної 

преси. 

1. Контрхроніка зустрічаєтсья в усіх проаналізованих газетних 

виданнях; характеризуюється тим, що автори деталізовано висвітлюють ті 

детальні аспекти головної події, які залишилися поза увагою у хроніці: 

якість покриття стадіону; самопочуття когось із гравців, що могло 

вплинути на якість його гри, особисті стосунки чи конфлікти між гравцями 

і тренерами тощо. У таких рубриках переважає суб’єктивна авторська 

домінанта, зреалізована за допомогою персонального дейксиса, 

апелювання до читача, художніх засобів, окличних речень, реітеративних 

конструкцій, маркерів експресивного синтаксису, лексики розмовно-

побутового стилю, використання фразеологізмів та сталих виразів тощо.  

2. Рубрики Historia Marca (газета “Marca”), Historia Sport, El 

personaje (газета “Sport”) чи El protagonista (Mundo Deportivo) 

присвячують, як правило, особливій ролі та становленню когось із гравців, 

важливій події, розвитку молодого таланту, майбутньому потенційному 

трансферному гравцю тощо. Схожою за прагматичною настановою є 

рубрика serial Marca, яку присвячують опису, наприклад, кар’єрної 

траєкторії одного з відомих тренерів у різних клубах чи довгій історії 

суперництва між головними спортивними конкурентами. Газети “Marca” i 

“Sport” мають ще одну спільну рубрику – uno a uno, тексти якої, як 

правило, написані двома різними авторами і є коротким аналізом гри 

окремих футболістів, що супроводжується відповідними оцінками: 

виокремленням найкращого з них, найефективнішої тактики гри тощо. 

Полеміку між двома журналістами знаходимо і в рубриці el debate 

(¿Vender a Casillas? Sí/No), коли двоє авторів висловлюють своє “за” і 

“проти” того чи іншого питання. Однооосібна позиція автора щодо 

контроверсійних питань представлена також у рубриці polémica. 

3. Чітко виражена авторська позиція представлена у різних газетах 

такими рубриками: La pizarra de… (ім’я автора); La cocina de Ortego (від 
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імені автора Enrique Ortego), Futbolitis (Marco López); Mi partido; 

Futbolero yo soy; Con perdón (≈250 слів); Mi verdad (≈420 слів); Del 

campo al césped, El observador; Opinión. Журналісти, які працюють на 

важливих міжнародних змаганнях, є авторами текстів колонок Diario de 

viaje (варіант Diario de un viajero у газеті “Mundo Deportivo”). Нетипова 

для більшості спортивних видань редакційна рубрика статті була виявлена 

лише в газеті “Marca” (Marca opina). Цікаво, що публікуюється такі статті 

без вказівки на авторство, однак також містять чітко виражену суб’єктивну 

думку щодо тієї чи іншої події.   

4. Газета “As” особливий акцент робить на класифікації подій дня за 

критеріями Partido del día; El hombre del día; Nos vamos a fijarnos en…; 

Hoy vamos a descubrir a …  

5. Тексти вже згадуваної вище рубрики питання-відповідь 

(interrogatorio) спрямовані на постановку питань, відповіді на які з 

можливим прогнозуванням розвитку подій у майбутньому дають експерти. 

Такі поради творяться за допомогою залучення епістемічної та деонтичної 

модальностей, а також відповідних модальних прислівників і 

прикметників: cierto, probable, dudoso, improbable; obligatorio, permitido, 

prohibido. 

Варто підкреслити, що прогнозування результатів: La histeria no es 

más que el arrebato de la frustración de su técnico. Por esa vía, peligra el 

futuro del Madrid. [7], а також відкритий фінал, який залишається для 

роздумів читачів: Hoy está sancionado. No habrá trivote. ¿Volverá en 

Pamplona? [10]; La única solución razonable sería que Bartomeu anunciara 

ahora que convoca elecciones a final de temporada… De lo contrario, quizá... 

[888] – є характерними для статей усіх проаналізованих видань. 

 6. Ще однією характерною сучасною тенденцією ІСД є включення 

соціальних мереж до газетного дискурсу, що особливо помітно в 

публікаціях газети “Marca”. Так, рубрика Tu equipo en un ‘tuit’ передусім 

цитує повідомлення офіційних профілів клубів, спортсменів, журналістів 
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чи експертів з мікроблогу Твіттер; до того ж, автори використовують 

цитати без жодних орфографічних чи стилістичних правок. Метою 

включення таких дописів є не лише залучення експертної думки з 

першоджерела, а й наближення самого формату газетної статті до 

сучасного електронного. Блискавичним реагуванням на спортивну подію 

позначена і запозичена з соціальних мереж та блогів рубрика los memes del 

día. Дописи журналістів із характерним покликанням внизу сторінки так 

само наводяться у газетах. Пряма мова передається і в рубриці La frase. 

7. El senado Marca можна віднести до окремої рубрики 

інформаційно-аналітично жанру, у яких представлена експертна оцінка 

спортивних подій. Як правило, експертами є колишні арбітри, тренери та 

спортсмени з інших дисциплін. Такі тексти є об’єктивними за своїм 

прагматичним навантаженням, адже їх авторами є не журналісти вказаного 

видання, а фактично запрошені гості.  

Наголосимо, що спортивні газети вводять до свого змісту 

найрізноманітнішу палітру не завжди спортивних рубрик: зокрема, це 

опитування читачів, листи до редакції, ставки на перемогу тієї чи іншої 

команди, лотереї, гумор у графіках, розважальні ігри та телепрограми. 

Також на увагу заслуговує те, що в більшості газет суб’єктивізм основних 

рубрик та експресивність висловлювань журналістів чергується з 

графіками, думками експертів та фотографіями з місця спортивних подій.  

Газети спортивної тематики мають різну структуру, почерговість 

висвітлення подій залежить від важливості останніх (для газети “Marca” 

типовим є гра з вертикальним і горизонтальним форматами друку). Як 

правило, перша титульна сторінка газет має трирівневу структуру: головна 

новина та дві суміжні. В газеті “As” на першій строкатій шпальті з 

багатьма фотографіями досить часто міститься ще й рекламне оголошення. 

Об’єктивність інформації забезпечується наведенням статистичних даних, 

кількісного аналізу, інфографіки матчу, діаграм та графічного репортажу 

(жанр, що активно використовується у газеті “As”), прямим цитуванням 
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(висловлювання дня, коментарі тренерів та гравців, які є дискурсивною 

стратегемою (термін за [215 c. 2089]), для підвищення рівня зацікавленості 

читача до того, про що йтиметься далі). Зовнішнє оформлення книг 

художньої публіцистики відповідає темі та складається з тематичних 

розділів або з коротких оповідей на 1-2 сторінки як присвята гравцю чи 

події.  

Я. Ренкема у своїй праці, присвяченій вивченню дискурсу, пропонує 

схему класифікації дискурсів: 

Символ “інформація” – інформаційний дискурс 

Символ “експресія” – наративний дискурс 

Символ “переконання” – аргументативний дискурс [276, с. 70].  

Проаналізувавши сукупно тексти ІСД за такою шкалою, можна 

стверджувати про неможливість його віднесення до одного з критеріїв: 

жанр новини може бути забарвлений не лише інформаційною, а й 

наративною інтерпретативною складовою, а хроніки, аналітичні статті, 

інтерв’ю, книги художньої публіцистики насичені експресивністю та 

аргументацією. Як бачимо, мовні характеристики аналізованих текстів не є 

однорідними, а варіюються залежно від жанру. Для прикладу, жанр 

хроніки має ознаки новини і коментаря, заголовок статті може бути 

наділений як об’єктивністю новини, так і судженням коментаря чи 

інтерв’ю, а контрахроніки можна назвати розлогим інформаційним 

коментарем. 

Н. Ернандес Алонсо зауважує, що в сучасному спортивному 

дискурсі у спортивній журналістиці вже не існує індивідуального 

авторського стилю: мова спорту є глобалізованою та стандартизованою, а 

національні характеристики з кожним сезоном мають все менше значення 

[161, с. 218]. Ми не поділяємо таку думку, адже аналіз різних текстів 

проаналізованого корпусу доводить, що журналістські хроніки можуть 

суттєво відрізнятися залежно від авторства та редакційної політики, а 

також за критерієм вагомості й драматичності події: чим вищий рівень 
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змагання, тим більше художніх мовних засобів використовують автори для 

пояснення своєї (часто вболівальницької) позиції.  

Особливості лінгвостилістичного наповнення іспанської періодики 

стають особливо виразними у порівнянні з українською. Так, газета 

“Український футбол” (24.02.2015) суттєво відрізняється від 

іспанськомовних аналогічних видань і за структурною побудовою, і за 

жанровим наповненням. 16 сторінок газети містять 11 інтерв’ю, коротке 

зведення новин і контрольних матчів, інформацію про жіночий футбол, 

статистичні дані про регіональний (Київська обл.) футбол та національні 

чемпіонати інших країн, рубрику “Цей тиждень в історії” та рекламу. 

Аналіз мовного наповнення 6 статей українського видання не дозволяє 

чітко ідентифікувати їхню жанрову належність: первень суб’єктивної 

модальності текстів беззаперечний, проте вербалізовано швидше особисті 

враження авторів від спортивних подій, а не експертна оцінка.  

Висновки до Розділу 2 

У ІСД простежується тенденція до суб’єктивного трактування подій 

авторами. Особливості комунікативної ситуації ІСД виявляються на всіх 

мовних рівнях: фонетичний рівень не став предметом дослідження, проте 

була зазначена важлива роль редуплікації, повторення звуків з метою 

передачі емоції змагання на папір; морфологічний рівень характеризується 

використанням морфем збільшення та зменшення, формуванням 

контекстуальних новотворів. Характерними є прикметники, пов’язані з 

приємними чи неприємними відчуттями, а також прислівники у функції 

інтенсифікаторів. Застосування художньо-стилістичних засобів: порівнянь, 

реітеративних конструкцій, епітетів, гіперболізації, іронії як одного із 

інструментів прагматики, а також оксюморону, парономазії, алюзій та 

ремінісценцій – має важливе лінгвопрагматичне значення. Варто 

підкреслити особливу комунікативну роль метафори та метонімії в ІСД. 

Прагматична функція як образної (головним її різновидом є суміжність 
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форм і предметів за функціональністю; суміжність кольору, матеріалу, 

смаку), так і концептуальної метафори полягає, головним чином, у 

реалізації проаналізованих категорій героїчного, трагічного і концепції 

гри; 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. Уособлення є продуктивним інструментом творення категорії 

героїчного. 

 Текстове наповнення ІСД характеризується також використанням 

фігур експресивного синтаксису, серед яких найчастотнішими є еліпсис, а 

також неповні й односкладні називні та безособові речення. Особливу 

прагматичну настанову має вживання знака три крапки, а також 

займенників першої і третьої особи однини та множини для імітації 

діалогічності. Анафора, полісиндетон, рондо, інверсія для побудови 

емфази, градація, принцип контрасту, окличні речення та непрямий 

порядок слів у реченнях і паралелізм синтаксичних конструкцій надають 

спортивному повідомленню чіткої побудови, сприяють уникненню 

надлишковості вживання окремих лексичних одиниць, а головне – 

визначають ритм та експресивне звучання спортивного дискурсу. 

Важливо, що всі зазначені лінгвостилістичні фігури взаємодіють між 

собою і не функціонують ізольовано.  

Структурна обрамленість текстів ІСД забезпечується дискурсивними 

маркерами, функція яких полягає у пов’язуванні висловлювань між собою 

та встановленні зв’язку з контекстом повідомлення. Вписування автора у 

дискурс відбувається за допомогою дейктичних маркерів; маркерами 

нейтрального забарвлення є конектори, реформулятори, а суб’єктивну 

оцінку, головним чином, виражають маркери контролю контакту, негації 

та судження. 

Рубрики спортивної преси характеризуються вболівальницькою 

позицією авторів залежно від видання. Особливу комунікативно-
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прагматичну функцію у цьому сенсі виконують заголовки, а простір для 

суб’єктивних вражень надається усіма спортивними виданнями у таких 

рубриках, як el debate, futbolero soy yo, diario de un viajero, mi verdad, mi 

partido, la cocina de Ortego, futbolitis, la pizarra de, el observador, opinión, 

con perdón, nos vamos a fijarnos en. Рубрики los memes del día, tu equipo en 

un tuit свідчать про долучення соціальних мереж і блогів до творення ІСД. 

Висновки, отримані в ході дослідження, висвітлені у чотирьох 

публікаціях: [70; 72-74]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ПРАГМАДИСКУРСИВНІ ОСОБЛИВОСТІ ІСПАНСЬКОМОВНОГО 

СПОРТИВНОГО ДИСКУРСУ 

Проаналізувавши трансформацію естетичних категорій та 

філософських концепцій як базове конститутивне підґрунтя, на якому 

будується увесь спортивний дискурс сучасної іспанської мови, а також ті 

мовні особливості, що визначають його прагматику, вважаємо за доцільне 

простежити реалізацію категорії відкритості ІСД з огляду на його 

діалогічність як з іншими дискурсами, так і з сучасними соціокультурними 

процесами в конкретному мовному ареалі – Іспанії, а також детальніше 

розглянути функцію дискурсивних маркерів, що детермінують структуру 

дискурсу. 

3.1. Концепція відкритості іспанськомовного спортивного дискурсу  

Визначальні ідеї щодо вивчення дискурсу зводяться до того, що 

метою лінгвістики дискурсу не є врахування власне мовних фактів (тобто 

функціонування одного коду), а радше фактів комунікації. Таким чином, 

точка відліку завжди мусить співвідноситися з комунікативними 

функціями, які виконує мовленнєвий акт [163, с. 417]; увага 

зосереджується не на мові як системі знаків, а на мові як інструменті 

комунікації. Речення у цьому контексті перестає бути “вищим терміном”, а 

стає одиницею дискурсу [312, c. 201]. Природа дискурсу, відтак, 

невід’ємно пов’язана з його комунікативною і прагматичною настановою.  

Аналіз дискурсу має враховувати міждисцплінарну природу 

категорії: йдеться про перетин, зокрема, лінгвістики, соціології, психології, 

етнографії, історії та філософії. Зважаючи на те, що дискурс є продуктом 

конкретного соціуму, адже спрямований на задоволення потреб мовців, 

цілком логічно, що соціальне тло є однією з найпоказовіших 

характеристик аналізованої категорії. Принагідно зауважимо, що ІСД не є 

закритою ізольованою системою, а отже вбирає у себе та активно ілюструє 
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риси того суспільства, у якому функціонує. У контекті нашого 

дослідження – це життя іспанського суспільства.  

Т. ван Дейк наголошує на важливості соціокультурного компонента 

дискурсу: і письмовий, і усний дискурси є формами соціальної практики в 

соціокультурному контексті [202, c. 30]. Один із засновників критичного 

дискурс-аналізу як одного з підходів до вивчення дискурсу, що 

безпосередньо дотичний до соціолінгвістики, Н. Фейєрклоу, зауважує, що 

дискурс – це набагато більше, ніж просто використання мови, адже це таке 

її вживання, коли письмо чи усне мовлення розглядається як тип 

соціальної практики [208, c. 28], на що в нашій роботі вказувалося вище. У 

цілому, дискурс можна схарактеризувати як специфічний спосіб розуміння 

мови i суспільства у інституціоналізованих діях [224, c. 134]. Мова, отже, є 

не лише ментальним феноменом, але й виконує визначальну роль у 

соціальній інтеракції (функція комунікації), будучи, таким чином, 

головним агентом у передачі соціальних і культурних цінностей [268, 

c. 41]. Сам дискурс є породженням соціального контексту і водночас він 

продукує тенденції до змін, що виникають у соціальному контексті.  

Суспільство і культура діалектично пов’язані з дискурсом: вони 

формуються дискурсом і в той же час формують його. Таким чином, 

ідеться не просто про окремих індивідів, а й про них як представників 

різних соціальних груп, інституцій чи культур, які виконують роль, задану 

конкретною комунікативною ситуацією (спільноти дискурсу). За 

В. Карасиком, такі характеристики свідчать про існування статусно 

орієнтованого дискурсу [60, c. 181]. Важливим є не лише соціальний, а й 

весь вертикальний контекст (термін за: [123, с. 318]). Провідною 

тенденцією на сьогодні є зміщення уваги не на мову як знак, а на те, як цей 

знак функціонує, як його використовують люди.  

Мова з часів В. фон Гумбольдта та О. Потебні визнається 

антропоцентричним явищем, що спирається на культурно-діяльнісне, 

соціально-психологічне підґрунтя. Тому її комунікативна й когнітивна 
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складові не можуть уникнути соціальної маркованості [41, с. 17]. Оскільки 

дискурс розглядається нами в широкому соціальному контексті, то 

відповідно й вивчення мови того чи іншого дискурсу неможливе без 

звернення до соціології, а відтак – аналіз лінгвістичних та комунікативних 

особливостей сучасного іспанськомовного спортивного дискурсу 

неможливо провести без звернення до соціолінгвістики.  

 За Р. Хадсоном, соціолінгвістика – це і є вивчення мови у її 

відношенні до суспільства [23, с. 16]. Мета соціолінгвістики – показ 

спільної варіативності мовних і соціальних структур та їх зміни, а також 

причинові зв’язки між ними у тому чи іншому напрямі [81, с. 88]. 

М. Серрано підкреслює, що дискурсивні відношення співвідносяться із 

соціальними характеристиками мовців, що й виступає об’єктом 

соціолінгвістики [295, с. 34]. Одним із ключових понять соціолінгвістики є 

мовна ситуація, тобто властивий суспільству спосіб забезпечення 

комунікативних потреб за допомогою взаємодії форм однієї мови чи 

кількох мов, що функціонують на означеній території, у визначеному 

соціумі, у межах конкретного адміністративно-політичного утворення та в 

конкретний історичний період [95, с. 42]. Як стверджував Ж.-П. Сартр, 

реальність нашої належності до людства – це національність, реальність 

нашої національності – це належність до сім’ї, сфери діяльності, професії і 

т. д., у тому сенсі, що реальність мови – це національна мова, а реальність 

останньої – діалекти, арго, говірки тощо [121, с. 328]. Отже, конкретним 

соціальним контекстом та мовною ситуацією для нашого розгляду є країна 

Іспанія та її чотири мови. Рейтинг найуспішніших іспанських футбольних 

команд також очолюють представники різних історичних областей: ФК 

“Атлетік” (Країна Басків), ФК “Валенсія” (Валенсія), ФК “Реал Мадрид” 

(Кастилія), ФК “Барселона” (Каталонія), а суперництво між двома 

останніми є іспанською “вічною” темою: йдеться не лише про 

контраверсію різних культурних регіонів, але й про символічне 

протиставлення унітарності та прагнення до здобуття незалежності.  
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3.2. Мовна ситуація Іспанії та спортивний дискурс: держава автономій 

та національна єдність 

У мові ІСД можна простежити не лише існуюче суперництво між 

“Мадридом” і “Барселоною” (детальніше це аналізуватиметься нижче), а й 

риси інших автономних областей. Варто зауважити, що соціологічні 

дослідження акцентують увагу на вагомості “медійного спорту” як 

майданчика для вираження націоналістичного запалу та національних 

стереотипів, адже спортсмени й команди можуть зображатися героями 

стосовно своїх суперників. Спортивні події, відтак, можуть бути 

використані як засіб заклику до єдності в межах нації, а також для 

демонстрації належності до окремої громади [232, c. 193]. Акцентування 

на етнічних характеристиках яскраво репрезентують тексти 

публіцистичного стилю: Como buen gallego, Míchel Salgado defiende su 

región con uñas y dientes. Le gusta todo lo que está relacionado con su tierra, 

con especial hincapié en la gastronomía [XIV, c. 170]; Xavi lo ha conseguido… 

porque ha metabolizado el tremendismo idiosincrático de la sociedad catalana 

[XXI, c. 59]. Звичним стало змагання дербі (команди з одного міста) між 

командами “Атлетіко” та “Реал” з Мадрида (2014 р. саме вони змагались за 

перемогу у Лізі Чемпіонів), “Бетіса” та “Севільї”, а також представниками 

однієї автономної області: “Атлетіка” та “Реал Сосьєдада” з Країни Басків, 

“Еспаньйола” та “Барселони” з Каталонії. Так, Р. Міравітяс наголошує, що 

в Каталонії більше шансів вважатися каталонцем має японець у футболці 

“Барси”, ніж каталонець від народження, одягнений у футболку 

“Еспаньйола” [XIII, с. 271]. Протистояння двох клубів представлене також 

у віршованих текстах: 

Si a tu ventana llega una paloma 

trátala con cariño que es de Barcelona. 

Si a tu ventana llega un mussol 

fot-li cop d´estaca que és del Espanyol [XXIII, с. 114] 

Характерна націоналістична особливість простежується на прикладі 
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ФК “Атлетік Більбао”, клубу, що створив свою окрему футбольну 

ідентичність (як це зазначено на офіційному сайті клубу: “el orgullo por lo 

propio”). Обов’язковою вимогою для футболістів, які хочуть грати в цьому 

клубі, є баскське походження або зростання в цьому регіоні; офіційний 

сайт клубу навіть перераховує ці конкретні території (мовний чинник є 

важливим у цьому контексті з огляду на багатомовність сайту: баскська 

мова також представлена, до того ж збережені правила баскської 

орфографії у топонімії): “Nuestra filosofía deportiva se rige por el principio 

que determina que pueden jugar en sus filas los jugadores que se han hecho en 

la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba a las 

siguientes demarcaciones territoriales: Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, 

Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Behera, así como, por supuesto, los jugadores y 

jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas” [333]. Тенденція до 

вербалізації націоналістичних прагнень присутня у дискурсі про клуб і 

зараз: … Atheltic que, a su vez, estará encantado de dejar su vestimenta de 

siempre por colores nacionalistas. Hay quien dice desde el Barça que no se 

quiere politizar el partido. Bueno, pues si tal fuera la intención, el Barça 

vestiría de Barça y el Athletic de Athletic, como llevan un siglo haciendo, no el 

Barça de Cataluña y el Athletic de Euskadi [799].  

Апелюючи до цього географічного регіону, варто згадати про 

корріку – унікальний сучасний культурний феномен, який хоч і не є 

предметом нашого дослідження (йдеться про біг), демонструє 

переплетення фізичної діяльності та мови. Сутність аналізованого 

феномену полягає в організації забігів на підтримку баскської мови в усіх 

семи регіонах Країни Басків, де вона є офіційною. Власне слово korrikan 

стосується і забігу (“corriendo”, rápido), і самої події корріки, тобто 

пов’язане з AEK [306, c. 213]. Влаштовуються такі забіги ще з 1966 р., хоча 

початково їх завданням було поширення освіти серед населення. Сьогодні 

ж метою цих заходів є підтримка та популяризація баскської мови, а також 

збір коштів для її розвитку: 
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- No queremos una Euskadi 

                                   si no es un euskara. 

- Di sí y corre 

                    no luego, sino ahora  [306, c. 198].  

Соціокультурний чинник впливає також на окреслення простору та 

відношення останнього до мови, до еускери. Це реалізується через фізичну 

дію пробігання визначеної території. Такий зв’язок із новою силою 

демонструється в часі, а головне – у просторі. Активізованою в такому разі 

є метафора єдності басків; панує лінгвістична єдність та етнічна 

ідентичність, адже усі 8 діалектів баскської мови об’єднуються і 

репрезентують різні географічні зони: узбережжя, гори та рівнини [306, 

c. 122, 171]. Проте під час забігів корріки створюються власні межі, 

стираються географічні кордони (так, не існує відмінності між Іспанією та 

Францією, адже існує єдина Euskadi) і проектується образ територіальної 

єдності, долається історичний час, а отже, панує атемпоральність. 

Характерно, що гравці ФК Реал Сосьєдад із Сан-Себастьяна теж беруть 

участь у таких акціях, що знову ж таки підкреслює поєднання спортивного 

та мовного аспектів соціального життя. Correllengua – це ідентичний 

феномен на підтримку каталанської мови,  коли відбуваються забіги по 

території 300 населених пунктів у Каталонії, Валенсії та Балеарських 

островах. 

Аналізуючи ситуацію з Андалусією, варто зазначити про існування 

суперництва між футбольними клубами з одного міста (дербі між ФК 

Севілья і Бетіс). Так, у книгах публіцистичного стилю знаходимо приклади 

суперництва, коли вже з перших сторінок автор називає причини, через які 

слід щоб підтримувати один клуб, а не інший: Uno de los motivos 

principales para ser del Betis, y no del Sevilla…; La participación española es 

triple, y en ella no están Barcelona, ni Atlético de Madrid o Valencia. Y, por 

supuesto, no aparece el Sevilla por ningún lado [XV, c. 34; 78]. Таким чином, 

зафіксовні у словнику спортивних термінів лексеми [332, c. 46, 65, 77]: 
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beticismo, а за цією ж схемою – deportivismo, valencianismo, espanyolismo 

(El futbolista caía en la convocatoria y se despidió del sevillismo entre las 

lágrimas en el césped del estadio galés [702]) та ін. – утворюють окремі 

одиниці дискурсу, що увиразнюють різноманіття світу іспанського спорту, 

включають в себе дискурси як тренерів і гравців, так і вболівальників. 

Лексику нерідко порівнюють із розсипаною та розташованою в 

алфавітному порядку оповіддю, де всі іменні частини мови – у називному 

відмінку, а дієслова – в інфінітиві [138, с. 14]. Натомість сам лексичний 

рівень визнається найчуттєвішим до умов культури [175, с. 84]. Так, одним 

із ключових слів, що фігурує у спортивному дискурсі Іспанії, є pichichi.  Це 

було прізвисько гравця клубу “Атлетік Більбао” Рафаеля Морено Арансаді, 

спритного й талановитого гравця невисокого зросту (1,56 м), який був 

автором першого забитого м’яча на новоствореному стадіоні San Mamés у 

Більбао. Після цієї перемоги “Атлетік Більбао” 3 роки поспіль (1914-1916) 

вигравав Кубок Короля. Цей баскський нападник прославився своїм 

талантом забивати значну кількість голів. Сьогодні словом pichichi 

називають гравця, який забив найбільше м’ячів у Лізі Іспанії (т.б. 

“найкращий бомбардир”) [332, c. 125], або ж сам трофей: Pero Poli estuvo 

de dulce, lo metió todo o casi todo y terminó la temporada con 20 goles y 

pichichi de la competición [XV, c. 51]. Неперевершена гра іншого 

талановитого гравця, воротаря Рікардо Самори, стала основою для 

виникнення терміна zamorana на позначення спеціальної техніки відбиття 

корпусом, а його прізвиськом El Divino сьогодні називають воротарів, які 

пропускають найменше м’ячів упродовж одного сезону.  

Варто підкреслити, що, незважаючи на плюралізм національного, 

єдність та спільний знаменник гравця однієї збірної (un español) також 

присутні: 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 [XXI, c. 83]. Йдеться про об’єднання найкращих 

спортсменів під час міжнародних змагань найвищого рівня, коли чинники, 
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які роз’єднували, стають об’єднавчими. Важливо, що в текстах 

підкреслюються позитивні риси консолідації етнічного різноманіття в 

державі автономій: Hay estilo y hay, sobre todo, unidad y convivencia, el 

catalán se cruza con el castellano en la concentración y ya hasta varios de los 

jugadores responden en inglés en las ruedas de prensa [XXI, c. 100]. Навіть 

відомий стереотип щодо фізичного вигляду якщо і визнається, то 

компенсується заслугами на полі гри: La final nos enseñó que a España no se 

le gana jugando como juega España. No eres bajito, aunque te encojas [58]. 
Зустрічаємо також випадки, коли різноетнічність визнається як така, але на 

цьому не ставиться головний акцент: Villár… es probablemente el vasco que 

más veces pronuncia la palabra nacional para referirse a lo español; Es una 

España empujada por el orgullo de un catalán que nunca necesitó proclamar 

españolidad [XXI, c. 113; 145]; або ж вона навіть висвітлюєтся у доволі 

іронічному ключі: ¿Por qué a la selección española la llaman “el Circo”? 

Porque juega con los malabristas del Barça, los leones del Bilbao y los payasos 

del Madrid [XXV, c. 159-160].  

Попри похвалу національної збірної та творення культу 

національних героїв зі спортсменів, у книгах публіцистичного стилю 

зустрічаємо і критику деяких рис іспанців. Для ілюстрації такої тенденції 

показовою є праця відомого журналіста О. Суареса “Yo soy español” [XXI], 

у якій автор виділяє такі недоліки: 

- Брак організованості: El primero es que en España queremos 

marcar el segundo gol antes que el primero; autodestrucción, desunión, envidia, 

lo insoportable que nos hace el éxito [c. 213];  

- Прагнення до безупинних перемог: En España tenemos mucha 

ansiedad por ganar y, a veces, hay que ganar sabiendo no perder. Eso se llama 

competir; Sufrir por lograr una victoria y no por evitar una derrota es creerse 

un ganador, y de esa forma es como se siente España en rebeldía hasta con su 

áspero partido [c. 48; 74]; 

- Відсутність толерантного ставлення до суперників чи поваги 
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до їхніх попередніх заслуг: Raúl: …no proteger a gente que ha hecho cosas 

importantes, que ha desarrollado carreras que son elogiadas en el extranjero 

[c. 56]. Так, автор книги відчуває гордість за визначні спортивні здобутки 

своєї країни, але водночас зауважує, що зловтішна звичка іспанців 

освистувати гімни походить від відсутності поваги до самих себе, 

незалежно від того, чи йдеться про Marcha Real, чи про Els Segadores або ж 

Euzko Abendaren Ereserkia [c. 42]. Знову ж таки, не можна, вочевидь, 

стверджувати, що такі характеристики набули загального вжитку, вони є 

суб’єктивним баченням автора та не претендують на абсолютну істину.  

Отже, в ІСД чітко простежуються особливості адміністративного 

поділу країни. Це виявляється в акцентуванні уваги на регіони, з яких 

походять гравці, за допомогою вживання характерних лексем. Успіхи 

національної збірної з фуболу можуть використовуватися авторами, з 

одного боку, для творення позитивного образу єдності, з іншого – з метою 

акцентуації уваги на негативних характеристиках іспанських спортсменів. 

3.2.1. Іншомовний лексичний компонент 

Проаналізований теоретико-лінгвістичний матеріал дає підстави 

резюмувати, що в дискурсі взаємопов’язані два аспекти: мовний і 

суспільний, що функціонують у рамках дискурсивної формації. Ця 

належність є конститутивною характеристикою дискурсу, і її можна 

розпізнати в рамках аналізу мови. У спортивному дискурсі сучасної Іспанії 

яскраво виражені якісні та кількісні характеристики плюралістичного 

суспільства демократичного устрою держави автономій. Соціокультурна 

природа спортивного дискурсу включає в себе соціальну домінанту і 

дискурсу як мовленнєвого феномену, і спорту як явища, що є частиною 

культурного життя суспільства.  

Зважаючи на те, що футбол виник в Англії, а першими тренерами 

професійних іспанських клубів були саме англійці, у сучасному ІСД 

системно представлені англіцизми, як у статтях періодики, так і у 
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книжкових друкованих виданнях. У калькованих назвах спортивних клубів 

не застосовуються правила орфографії сучасної іспанської мови, а тому 

замість Rácing de Santander, Spórting de Gijón, Atlétic de Bilbao маємо 

Racing, Sporting та Athletic відповідно (хоча саме перший варіант був єдино 

прийнятним відповідно до постанови 6/1940 р.). Історія останнього клубу є 

особливо цікавою.   

Країна Басків традиційно мала тісні промислові зв’язки з 

Великобританією, постійно відбувався обмін кадрами та студентами, а 

отже, доречно зазначити і про мовні контакти. У своєму написанні назви 

клубу Athletic Club Bilbao збережено типовий англійський диграф th [θ], 

що вимовляється, проте, як /t/. Якщо згадана комбінація -th- є незвичною і 

складною для вимови в іспанській мові, то -tl- вже має відповідники: atlas, 

atleta, atletismo, atlético. За спостереження Ф. Родрігеса Гонсалеса, як у 

радіокоментарях, так і на стадіонах провінції Біскайя дуже чітко звучить 

фінальна проривна /k/, у той час як серед мадридців звичною є апокопа 

Atleti, майже aleti [221, c. 319]. Такі фонетичні особливості не є типовими 

для письмових текстів, проте зустрічаються, зокрема, при передачі прямої 

мови: L. Spalletti: “El Atleti se caracteriza por un perfecto control del balón, 

sobre todo por abajo. Tiene un ritmo superior” [390], а також самостійно: El 

Atleti también tiene un problema con las cartulinas en la Champions [934]; El 

Atleti, bendito Simeone, salió como si el verano no hubiera existido… El Atleti 

sigue donde lo dejó: un bloque de granito con un portento [245]. Важливим є 

той факт, що команда “Aтлетіко Мадрид”, заснована 26.04.1903 р. групою 

студентів із Біскайї як філіал Атлетіка з Більбао, вже у 1921 р. повністю 

від’єднується від баскського прародича. Показово, що це єдиний 

футбольний клуб, який не захотів відновити свою первісну назву, і з el 

Athletic Club en Madrid у сезоні 1946-1947 рр. перетворився на el Atlético de 

Madrid. Таке іспанське звучання назви вже не вказувало на зв’язок із 

родичем з Більбао [XXII, c. 131-132], до назви якого за правління 

Ф. Франко часто додавали закінчення -о, щоб елемент запозиченості не був 
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настільки очевидним.  

На окрему увагу заслуговує питання адаптації англійського слова 

“football” іспанською мовою: аналізована лексема була введена в 

офіційний вжиток ЗМІ, набувши лише деяких графічних модифікацій – 

fútbol. Іспанський відповідник balompié Академія іспанської мови RAE 

фіксує як кальку. Цей на той час неологізм був створений Маріано де 

Кавіа, але у 1922 р. Королівська академія прийняла слово futbol, що 

вживалося спочатку без акцентуації [XXII, c. 215]. Тим не менше, декілька 

іспанських футбольних клубів таки зберегли ці кальковані, тепер вже 

архаїчні назви: Real Betis Balompié (на офіційному сайті клубу також 

означена ця мовна особливість [345]), Albacete Balompié, Palencia 

Balompié. Подібні випадки вживання знаходимо також у поетичних творах: 

…y mejor es advertir de que al fútbol 

                  lo que mi abuelo daba en decir balompié – … 
Félix Antonio González, Quijano, El Olimpique [II, c. 314] 

Протилежна тенденція спостерігається в баскетболі: лексема baloncesto 

витіснила basket, як це доводить і статистика Корпусу іспанської мови ХХІ 

ст., і пошукова система газети Marca (лексема basket має 138 випадків 

співпадіння у 118 документах (57% вживання – це Іспанія), а baloncesto – 

2068 у 1365 документах [336]; відповідно 5535 та 57491 випадок 

співпадіння у пошуковику електронної версії газети Marca (12.02.2015)), 

хоча basket все ж таки зберігається у поодиноких випадках: Y, quince años 

después de esta canción y de encontrarnos, el básket nos junta [XVIII, c. 13]. 

Аналізована лексема представлена також у назві деяких баскетбольних 

команд: Valencia Basket, Club Basket Bilbao Berri, Basket Zaragoza, San 

Sebastián Gipuzcoa Basket Club. Завершуючи тему назв клубів, зауважимо, 

що більшість із них у сьогоднішній іспанськомовній спортивній пресі та 

книгах публіцистичного стилю вживається у редукованому вигляді: Real 

Club Deportivo Espanyol – Espanyol, CE L’Hospitalet – El Hospi; Fútbol Club 

Barcelona – Barcelona, Barça; Valencia Club de Fútbol – Valencia; Real 
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Racing Club – Racing de Santander. 

До інших калькованих з англійської мови термінів належать такі 

лексичні одиниці: ariete mentiroso (false 9 striker); balonazo (long ball), juez 

de línea (line judge), gol (goal), delantero (forward), falta (fault), penalty, 

zaguero (back), medio volante (wing half o half back), guardameta 

(goalkeeper), equipo local, equipo visitante (home team, away team); récord. 

Поширеною також є лексема míster (варіант mister). Королівська Академія 

детермінує її як колоквіалізм на позначення спортивного тренера 

(особливо у футболі). Вважається, що використання цього англійського 

слова в іспанській та італійській мовах нагадує про роль, яку відіграли 

англійські тренери в популяризації футболу в цих країнах [XI, c. 26]. 

Термін crack (спортсмен із надзвичайними здібностями) визначений як 

власне англійське слово. Цікавою для дослідження є лексема orsay, 

синонім до fuera de juego. Показово, що термін є колоквіальним, що 

походить від неправильної вимови англійського слова “offside” [242, п. 7]. 

Індекс його співпадіння в газеті “Marca” cтановить 644 результати проти 

14919 для tiro та 11558 для disparo (дані 24.02.2015). Схожа ситуація і з 

лексемою tiro (disparo), паралельно з якою вживається і кодифікована 

Королівською Академією chut, що походить від англійського shoot. Також 

є професійна лексика, що засвідчує використання і власних, і запозичених 

лексем: терміни córner і saque de esquina, як це доводить сучасний 

футбольний дискурс, якщо і використовуються паралельно, то помітно 

програють іспанським відповідникам (córner – 4912 результів у 

пошуковику електронної версії газети “Marca”; saque de esquina – 2142 

(станом на 12.02.15)). Fuera de banda, fuera de juego – ці слова мають 

абсолютну перевагу над англіцизмами fault та offside відповідно (2 і 15 

випадків (станом на 12.02.2015)). 

Існують також питомо англійські лексеми, що вживаються без 

перекладу і жодних графічних змін на письмі, зокрема: córner, ball in, ball 

out, break, dream team, dead ball, dribling, drive (tenis); fair play, fint, footing, 
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full-time, infield, infield fly, infielder, half, jet-lag, hat trick, match, match ball, 

match point, outfield, outfielder, passed ball, passing shot, play off, play out, 

sprints, quarterback, feeling (del remate), set, el staff, el skyline, swing (tenis); 

tackle; timing (tenis); team; tie break; trending topiс. На окрему увагу 

заслуговують назви міжнародних змагань, які також не перекладаються: 

Champions League, Eurocup, US Open, Grand Slam.  

Показово, що за часів диктатури Ф. Франко цензори приділяли 

особливу увагу чистоті мови, з винятковою ретельністю вони мусили 

знищувати  спроби “неправильного” вжитку іспанської мови. По-перше, 

заборонялося вживати іспанські слова “поганого смаку чи з помилками”. 

По-друге, турбувалися про засміченість мови запозиченнями, особливо 

англіцизмами. За ідеї централізованої унітарної держави без права на 

автономії та самовизначення, відомим є факт, що клуби приймали свої 

статути, в яких, окрім іншого, зазначалася назва установи, що мусила бути 

іспанською [275, c. 315-316; 219]. Так, перше зібрання правління клубу 

“Барселона” каталанською мовою відбулося лише в липні 1975 р., тобто за 

5 місяців до смерті Ф. Франко, коли цензура та тиск регіональних мов вже 

не були такими сильними. Пізніше каталонською почали робити 

оголошення на стадіонах, дозволялося використовувати знамена і гасла, у 

яких вживалася каталонська мова. У наш час ця тенденція є протилежною, 

про що свідчить Статут ФК “Барселона”. Так, у 6 статті Статуту клубу 

зазначено: мовою ФК “Барселона” є каталонська мова, а тому саме їй 

надається перевага у повсякденного вжитку в усіх видах діяльності клубу 

[342]. Запозичені у іспанську мову спорту лексичні одиниці з інших мов у 

текстах графічно виділяються курсивом: El técnico holandés de los ‘red 

devils’ ya adelantó que no existe ningún jugador de las características de Di 

María… [744]; … y la Real flotando a la deriva, con nula capacidad para hacer 

daño con balón y evidentes problemas sin el esférico para hacer frente a los 

‘blues’ [718]; Messi no vive para show off, vive por y para el fútbol [764]; Hace 

un año, en la primera semana de julio, Amélie Mauresmo hacía footing 
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esquivando la cola humana de aficionados... [468]; ... y su baloncesto de fantasía 

era carne de los highlights – las mejores jugadas – de cada jornada [VII, c. 162].  

Відкритість ІСД простежується також у використанні каталонської 

мови у іспанських текстах. Варто зазначити, що власне каталонські клуби 

(CE L’Hospitalet, Real Club Deportivo Espanyol S.A.D.; el Barça; El Centre 

d'Esports Sabadell Futbol Club; Bruixa d’Or Manresa, FIATC Joventut, Club 

Esportiu Europa), назви стадіонів, спорткомплексів та інші топографічні 

найменування (Camp Nou, Nova Creu Alta; Centre d’Esports Sabadell; Nou 

Sardenya Barcelona, barrio de Gràcia, Ciutat Esportiva, Ciutat de València, 

Selecció catalana) зберігають модель написання та вимови каталонської 

мови: El pequeño Jordi ya está en casa. En el Barça. En L’Hospitalet [53]. 

Словосполучення каталанською мовою Can Barça (la casa del Barça) на 

позначення стадіону Camp Nou в Барселоні так само без перекладу 

застосовується в іспанській мові: Ronaldo era único y se había adaptado 

(estaba a gusto en Can Barça, enamorado de la ciudad…) [XIII, c. 52]; Tras 

una temporada en blanco con El Tata Martino al mando, tocaba reinventarse en 

Can Barça [985]. Слогани у формі спонукальних речень теж зберігають 

каталанський правопис і звучання: Visca el Barça, visca Catalunya. 

 Для донесення своєї думки до визначеного кола читачів 

(апелювання до певного рівня мовної компетенції читачів) та підкреслення 

вагомості контексту повідомлення, у корпусі преси, що досліджувалася, 

використовувалися цілі абзаци каталонською мовою, як-от у випадку 

колонки віцепрезидента ФК “Барселона” Ґ. Масфуррола: Las cosas pueden 

volver a su cauce, pero si desde fuera nos dedicamos a machacar al mejor 

jugador que jamás ha tenido el fútbol (*) y por el que no tuvimos que pagar una 

millonada, es que somos una pandilla de estúpidos (*). Segur que finalment 

aconseguirem ser de nou una pinya i tornarem a ser els millors en el camp i en 

l’ètica. T’estimo, Álex [764]. Цілком очевидною є віднесеність його 

висловлювання до суб’єктивної категорії, що претендує на абсолютну 

істину (*).  
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Використання баскських назв, що є об’єктивно складнішими для 

артикулювання через відсутність спорідненості між іспанською та 

баскською мовами (на відміну від ситуації між мовами однієї романської 

групи – каталанської та галісійської), регулюється офіційною постановою 

Уряду 1989 р. [BOE] і повністю повертає фонетичні особливості баскської 

мови. Ця тенденція представлена також в ІСД: ¡Primeran ikusten zaitut 

Eibar! (Se te ve de Primera Eibar) se leía en un cartel. … ¡Eibar es txuri urdin!, 

le voceaba un hincha de la Real a uno de sus amigos [76]; ‘Agur’ de Euskaltel 

en su 20 aniversario [286]; El Arenas Club de Getxo; txuriurdin – 

(вболівальник команди Real Sociedad); el técnico txuribeltz [730] (ідеться 

про команду Real Unión Club de Irún). Подібна ситуація із баскською та 

каталанською ономастикою, що не підлягає правилам іспанської 

орфографії: Gorka Iraizoz, Jesús Íñigo Liceranzu Otxoa, Ager Eketxe, Jon 

Aurtenetxe, Kepa Arrizabalaga; Francesc Vilanova i Bayo, Xavi Hernández. 

Інкорпорування слів із баскської мови допомагає підкреслити етнічний 

колорит, наприклад, у статті, у якій ідеться про гравця з Країни Басків: Si 

llega el dinero del Palacio de Ibaigane, su pasaporte a Bilbao le espera en la 

ventanilla. Agur. [914].  

До творення сучасної мови спорту Іспанії долучилась і Галісія. 

Незважаючи на присутність галісійських клубів Celta і Deportivo у Вищій 

Лізі Іспанії, антагонізм між ними не є таким виразним, як між клубами з 

Мадрида чи між “Мадридом” і “Барселоною”. Проте, внеском цієї мови є 

питомо галісійські лексеми, що також відіграли посутню роль в ІСД: 

amateur, coraje, derby, palmarés, partenaire. 

ІСД засвідчує і діалектний вплив: так, відомим є прізвисько одного із 

найуспішніших футбольних гравців Д. Вільї, El Guaje, що в Астурії, його 

рідній провінції, означає “el niño”, “chaval”. 

Аналізуючи використання в ІСД запозичених номінацій з інших 

європейських мов, варто відзначити: з метою збереження національного 

колориту спортивного повідомлення вживані назви зокрема італійських, 
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французьких, бразильських видань і відповідних культурних атрибутів 

зберігають свою оригінальну орфографію і не перекладаються: La Gazetta 

dello Sport; biscotto; regista de los azzurri; el jogo bonito; Humillhaçao. 

Alemania destroza a la canarinha: Brasil ya tiene otra pesadilla para toda la 

vida [554]. Варто підкреслити, що у пресі авторам рекомендується уникати 

вживання запозичених з інших мов слів чи словосполучень, якщо в 

іспанській мові є їхні відповідники (згідно з рекомендаціями Книги стилю 

газети El País, газети мусять бути написані іспанської мовою, і загальним 

правилом є те, що не можна вживати слів з інших мов (включно з 

каталонською, галісійською чи баскською), якщо існують їх синоніми 

іспанською [207, c. 31]). Разом із тим, наголошується на повазі до інших 

мов іспанської держави [242, п.  4.7.1].   

Соціокультурна складова ІСД виявляється також у позначенні тих 

міст, автономних округів та країн, із яких походять гравці. Характерним є 

широке застосування метонімічних словосполучень на позначення 

спільноти тієї чи іншої команди шляхом використання переносу вказівка 

на місцевість/колір форми        гравці. Причина такого явища полягає у 

прагненні авторів аналізованих текстів не повторювати імена гравців, або 

ж взагалі їх уникнути, натомість виразною є тенденція до вживання 

прикметників із чіткою вказівкою місця походження. Серед 

проаналізованого корпусу газетних статей та книжкових видань, 

присвячених найвідомішим іспанським футбольним клубам (“Реал 

Мадрид”, “Барселона”, “Атлетіко Більбао”, “Бетіс”), можемо виділити такі: 

el manchego, el canario, el portugués, el argentino, el catalán, el camerunés, el 

marfileño, el andaluz; la cultura azulgrana, emergencia azulgrana, la 

personalidad azulgrana, los blancos; la gent blaugrana; las tres últimas finales 

que han disputado los rojiblancos ante los blancos [758]; … rojiblancos y 

merengues rondaron en numerosas oportunidades el gol [754]; … su entrada en 

el último tramo de ida de la Supercopa en el Bernabéu. Sus últimos instantes de 

blanco [786]. Зустрічаються також лексеми azulones (Хетафе), bermellón 
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(Майорка), rojillos (Осасуна), albiceleste (Альбасете), granota (Леванте), 

franjirrojos (Райо Вальєкано); la entidad franjiverde (Ельче), la idea 

rojiblanca; los colchoneros (Атлетик Мадрид), los blanquiazules (Реал 

Сосьєдад). 

Аналізуючи гру того чи іншого гравця, автори уникають вживання 

займенників та власних імен, перевага в такому разі надається вказівці на 

країну або культурний регіон, з якого походить гравець, що свідчить про 

апелювання до фонових знань читачів, які мають зрозуміти без зайвих 

пояснень, про кого йдеться: Aunque el Tottenham aún no ha hecho oficial el 

fichaje de William, el brasileño llegó ayer a Londres; El jugador madridista se 

convirtió en el más joven en llegar a las 150 internacionalidades [287; 292]; 

Juanfran Torres al fin se estrenó en una fase final con la selección española. El 

de Crevillente ya estuvo en la pasada Eurocopa de Ucrania y Polonia, pero no 

gozó de minutos [467]; Una galopada del galés por la izquierda dio al Real 

Madrid la Copa del Rey ante un Barcelona que decepcionó durante un buen 

tramo del partido [416]. 

Деякі метонімії є міжнародними та зберігають оригінальну 

орфографію: selección canarinha на позначення збірної Бразилії; Su relación 

con el fútbol ‘orange’ [737]; або перекладаються: La primera parte fue de 

contención tulipán [464] чи виділяються графічно: … el míster de los 

‘tulipanes’ confirmó que… – про збірну Нідерландів, los galos – Франції; los 

teutones – Німеччини. Як бачимо, кольористика, є найпродуктивнішим 

джерелом творення таких метонімій: La Roja (збірна Іспанії), Verano azul… 

grana [704] – ФК Барселона; los colchoneros – клуб Атлетіко Мадрид, 

Albiceleste (збірна Аргентини), los naranja (збірна Нідерландів) та похідна 

лексема naranjazo на позначення подачі м’яча. ... Robben, el auténtico 

estilete de los oranje [458]. 

Таким чином, ІСД відображає особливості плюралістичного 

суспільства демократичного устрою з толерантним ставленням як до мов 

автономій, так і до інших мов. Засвідчені у проаналізованому корпусі 
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текстів лексичні кальки та запозичення з яких дають підстави 

стверджувати, що ІСД є відкритим, не фокусується на націоналізації 

спортивних термінів. Англійська мова представлена в іспанській мові 

спорту, головним чином, калькованими термінами та питомо англійськими 

лексемами, що використовуються без графічних змін. Доказом присутності 

баскської та каталонської мови є відповідні найменування спортивних 

клубів, стадіонів, спорткомплексів, слогани, ономастичні назви, введені в 

ІСД без орфографічних змін чи перекладу. Характерним також є 

використання метонімічних переносів на позначення гравців чи 

вболівальників шляхом використання назв місцевостей чи країн їх 

походження замість імен. 

3.2.2. Вербалізація протистояння ФК “Реал Мадрид” та ФК 

“Барселона” у ІСД 

Як метафорично зауважує Х. Портолес, в той час як геологія – тобто 

граматика – займається складанням камінчиків граніту, архітектура – тобто 

вивчення дискурсу – основну увагу зосереджує на комбінаціях, щоб звести 

будинок [273, с. 44]. Саме аналіз мови дозволяє простежити реалізацію 

головних соціокультурних особливостей ІСД, серед яких виділяємо, 

зокрема, madridismo та barcelonismo як тенденцію до суперництва між 

найсильнішими футбольними клубами Іспанії – “Реал Мадрид” та ФК 

“Барселона”. Відповідно до теорії критичного дискурс-аналізу, 

визначальним у дискурсі є стосунки влади та ідеологій [309, c. 38]. У 

контексті ІСД артикульована теза втілюється у можливості простежити 

реалізацію суперництва двох головних футбольних клубів, а отже, й усіх 

дотичних до них атрибутів на мовному рівні. Відтак, madridismo і 

barcelonismo є комунікативно-прагматичними мовними одиницями 

дискурсивного рівня, що дозволяють простежити як підтримку того чи 

іншого футбольного клубу, як збірне поняття на позначення усіх 

прихильників, так і стиль поведінки та філософію, що асоціюється з ними: 
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Y estas últimas líneas os la dedico en especial a todos vosotros, al madridismo, 

que no conoce fronteras [982]; La era del portugués es pasado, pero su 

influencia en el madridismo aún se nota de manera evidente…; Lo que parece 

claro es que el debate, con Mourinho ya en el Chelesea, sigue candente. 

Madridismo dividido [239]; Nadie como él ha sabido defender mejor el fútbol 

brillante que practican los catalanes [954]. 

Географічне розташування та історія автономних регіонів Іспанії 

мають суттєве значення для розуміння сучасної панорами життя країни. 

Спорт традиційно вважається однією з візитівок кожної області, 

інструментом, який активно використовується для власної репрезентації. У 

сучасному ІСД виразною є тенденція до протистояння Мадриду та 

Барселони – “вічного” суперництва двох клубів, яке стало невід’ємною 

особливістю спортивного життя країни: Por más que a mucho madridista le 

entusiasme la simple posibilidad de que el Barça baje a segunda, son más, 

muchos más, los que no podrían entender una Liga sin el Barça-Madrid y 

viceversa, algo así como si, de pronto, don José Ortega y Gasset hubiera tenido 

que prescindir del Ortega o del Gasset [XXII, с. 129]. 

 Столиця Каталонії, Барселона, традиційно вважається відкритим для 

змін авангардним мистецьким осередком, у той час як Мадрид – це 

столиця країни, символ монархії та “іспанськості”, lo español: es importante 

meter a gente joven, también españoles. En el Madrid la base nacional es super 

importante [209]. Відкритість світу та космополітизм клубу “Барселона” 

доводять факти його створення: він був заснований у 1899 р. шістьома 

іспанцями, трьома британцями, двома швейцарцями і німцем. Саме в 

Каталонії спорт гармонійно співіснував із політичним та каталонським 

націоналізмом, втілював переконливу вимогу щодо своєї ідентичності та 

престижу. Усе це сприяло соціалізації спорту із залученням місцевої 

влади: йдеться про підтримку Mancomunitat (Каталонської співдружності) 

ще під час Першої світової війни. Такої ситуації не існувало на 

загальноіспанській шкалі. Відтак, спорт не став тим елементом, який несе 
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об’єднувальну місію [275, с. 122]. Антагонізм між двома клубами, і 

зрештою, – між спортом і націоналізмом став особливо виразним, 

починаючи з 1920 р.: Cien mil espectadores, el lleno más absoluto de la 

historia del Nou Camp, habían acogido al Real Madrid con una pitada 

impresionante, no por el “gol de Zarigulegui”, sino porque es el Real Madrid, y 

desde los tiempos de conde-duque de Olivares Madrid ha quedado en el 

subconsciente colectivo de Cataluña como un quiste [XXIII, c. 145]. Відомим 

фактом є дружба між Ф. Франко та С. Бернабеу, призначеного каудільйо 

на посаду президента ФК “Реал Мадрид” у 1943 р. Королівський клуб, 

таким чином, мав покровителів і за часів відсутності монархії, у той час як 

“Барселона” виконувала роль антагоніста-бунтаря: 

Hay entre el Madrid y el Barça 

una fuerte rivalidad, 

trasunto de otras cuestiones 

que no son de este lugar.  
Romance del fichaje de Cruyff, L. Carandell [II, c. 310] 

“Барселона” від моменту свого заснування займала активну політичну 

позицію: засуджувала диктатуру Прімо де Рівери, під час Громадянської 

війни було вбито Президента клубу, виступала на захист Республіки в 

екзилі, перетворилася на соціальний інструмент, що вимагав свободи та 

демократії за часів диктатури, забезпечила таємне пронесення саньєри 

(прапора Каталонії) на Камп Ноу під час матчу з “Мадридом” у 1975 р. 

Починаючи з другої половини ХХ ст. спорт активно інкорпорувався в 

контекст націоналістичних дискурсів руху Renaixença [275, c. 98], а вже у 

2012 р. “Барселона” долучилася до руху нових вимог про незалежність 

(матч фіналу Ліги BBVA, який вболівальники клубу провели під 

естеладами (неофіційний прапор каталонських земель, який є символом 

боротьби за незалежність) та з лозунгами про суверенітет, переглянуло 

наживо близько 400 мільйонів глядачів [XIII, с. 264]). У наш час клуб 

продовжує вважається голосом Каталонії: “Барса планує не 
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використовувати в суботу свій звичний колір (синьо-гранатний), а 

одягтися у свою третю форму – з чотирма жовтими і червоними стрічками, 

що має очевидне націоналістичне значення. Ми зараз живемо у непрості 

дні сепаратистських вимог в Каталонії, і багато людей попросило “Барсу” 

їх озвучити” [799].  

Слоган каталонською мовою “més que un club” є своєрідним 

ярликом, що вказує на здійснення клубом інших, не лише спортивних 

функцій. Так, колишній президент “Барселони” Еваріст Муртра назвав 

невід’ємну приналежність до автономної провінції Каталонія (catalanidad 

irrenunciable) однією з самобутніх цінностей цього клубу. Більше того, він 

пов’язав спортивність, роботу в команді, зусилля і самовдосконалення із 

творенням нової Каталонії: освіченої, громадянської та відкритої [XXV, 

c. 29, 37]. Прикметно, риси національного характеру також виявлені у 

спортивному дискурсі. Зокрема, песимістичний образ барcелонців 

протиставляється життєрадісним та впевненим у собі мадридцям: En el 

Barcelona se sufre mucho, a pesar de haber ganado infinidad de títulos, porque 

la mentalidad catalana es pesimista: “Ai, que no guanyarem”. En Madrid es al 

revés: “¡Qué ganamos!” [XXI, c. 61]; J. Guardiola: Soy catalán y soy pesimista 

[3]. 

 Як зауважував колишній президент клубу Ж. Лапорта, “Барселона” 

– це символ ідентичності Каталонії, так само, як і “Мадрид” – Іспанії, і це 

реальність [XIII, c. 254]. З цією думкою можна погодитися лише частково, 

оскільки в наш час національний колорит, а також мова гравців-іноземців 

посутньо впливають на життя обох команд. Проте прокаталонська позиція 

цього клубу, його покровительство та популяризація каталонської 

культури, а отже, й мови є очевидними: ФК “Барселона” разом із банком 

“La Caixa” і Женералітатом є одним із “трьох стовпів”, на яких тримається 

Каталонія [XIII, c. 77]. Як влучно зауважив Ж. Лапорта, цей клуб має 100 

млн вболівальників, які, щонайменше, знають гімн (зауважимо, що згадка 

про єдиний прапор, що об’єднує всіх уболівальників, присутня у тому ж 
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таки тексті гімну [Додаток А]. Він існує у двох варіантах, іспанською та 

каталонською мовами) – таку фундаментальну рису каталонської культури 

[XIII, c. 176]; вважається, що якщо особа підтримує “Барселону”, це 

автоматично її відносить до ідентифікації з каталонцями: “Si eres de 

Barcelona, eres catalán, y si uno debe especificarlo es que tiene un problema” 

[там же, с. 255]. У проаналізованому ілюстративному матеріалі 

дослідження виявлено лексему catabarça, утворену шляхом складання 

основ від Cataluña і Barcelona, на позначення рівності між футбольним 

клубом та автономним регіоном.  

Отже, протиставлення футбольного madridismo VS barcelonismo 

виходить за межі спорту, чим вдало користуються журналісти на шпальтах 

книг публіцистичного стилю. Зважаючи на необмеженість обсягу та 

варіативність характеру (новинний чи аналітичний) статей, властивих 

публіцистиці, автори активно залучають інструменти маніпуляції. У цьому 

контексті вважаємо за доцільне звернутися до поняття 

“лінгвокультурологема” (лінгвокультурема за В. Воробйовим) на 

позначення спортивного протистояння двох іспанських провінцій, адже 

воно дозволяє включити в себе сегменти не лише мови (мовного значення), 

але й культури (позамовного культурного смислу), тобто йдеться про 

ситуацію чи реалію, що об’єднуються в поля. Лінгвокультурема – 

комплексна міжрівнева одиниця, діалектична єдність лінгвістичного та 

екстралінгвістичного (понятійного чи предметного) змісту. У розумінні 

В. Воробйова, лінгвокультурема є сукупністю форми мовного знака, його 

змісту та культурного смислу, що супроводжує цей знак [94, с. 51-52]. Це 

можна простежити на такому прикладі: 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 rovellous, y, de regreso, al Nou Camp, asan butifarra, costelles de 

be y rovellons [XXIII, с. 77]. Ідеться про співвіднесення культурних реалій 

(найпопулярніших каталонських грибів, елементів кухні (сардельки та 
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реберця)) і спортивних характеристик, притаманних британцям, у межах 

одного мовного повідомлення.  

Додатковим аргументом протистояння двох клубів та важливості 

антагонізму є проведення паралелі між двома найвідомішими 

представниками клубів ФК “Барселона” і ФК “Реал Мадрид” Л. Мессі та 

К. Рональду: Leo Messi se ha convertido en el reflejo perfecto de un Barcelona 

que atraviesa su peor momento desde la llegada de binomio Guardiola-

Villanova... VS Para colmo, Ronaldo atraviesa su mejor etapa como jugador 

del Real Madrid. [105]; Cristiano Ronaldo ha asegurado que es “mejor que 

Messi, y el Real Madrid mejor que el Barcelona”, en el programa “World 

Sport” de CNN” [16]; Leo, como Cristiano, tiene el don de convertir lo 

extraordinario en cotidiano [391]. 

 З метою ілюстрації існування цих значущих для іспанського 

суспільства лінгвокультурем ми проаналізували заголовки газетних 

видань, що висвітлювали події ЧС 2010 та 2014 років та Чемпіонату 

Європи 2012 р., а також два жанрово аналогічних видання, присвячених 

“Мадриду” й “Барселоні”, що відверто перебувають в антагоністичних 

відношеннях. “100 причин підтримувати Мадрид (а не Барселону)” і “100 

причин підримувати Барселону (а не Мадрид)” – це книги, написані 

журналістом і літераторами у 2012 р.; вони складаються із коротких 

наративів, кожен із яких об’єднаний однією темою. Кожен наратив – це 

одна конкретна причина, чому варто бути вболівальником саме цього, а не 

іншого клубу. Сто причин кожного клубу не існують у прямому діалозі 

один з одним, проте теми стадіонів, вболівальників, тренерів, зовнішності 

гравців, кількості завойованих трофеїв присутні в обох книгах. Заявлений 

у назві елемент антагонізму ілюструється прикладами, наведеними в 

Таблиці 3.1.  

Таблиця 3.1. “Madridismo та barcelonismo крізь призму художньої 

публіцистки” 
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Назва 100 motivos para ser del Barça  100 motivos para ser del Madrid 
Характе-
ристики 
клубу  

Podemos decir que el Barça es más 
europeo que el Real Madrid [c.17]. 

La negatividad que impregna al 
barcelonismo en general; y luego está ese 
dialecto (del latín) tan extraño que hablan, 
que no hay quien lo entienda salvo por 
aquellas tierras ignotas. Catalán, lo llaman, 
y está lleno de ininteligibles palabras 
acortadas y repletas [c.189] 

Регіональ
на 
приналеж
ність 

El Barça, pese a quien pese, es 
Cataluña [c.94]. 

Además el Barça no es español (está feo 
ahora eso de ser español) sino catalán, y 
ser catalán siempre ha sido más moderno, 
claro [c. 34] 

Індиві- 
дуальні 
характе- 
ристики 
гравців 

Frente al estilo delicado, casi 
femenino, un poco angelical, de un 
Casillas, pongamos el estilo 
divertido, la gracia, la fuerza 
ancestral, la sonrisa de un Keita. 
Frente a esos chicos guapos salidos 
de revistas de moda, más bien 
insulsos, que forman el once del 
Real Madrid, la plantilla del Barça 
esta llena de personajes 
carismáticos, mucho más aptos 
para aparecer en las páginas de los 
diarios deportivos [c.44].  

- Casillas es todo un arquetipo de la belleza 
grecolatina sin aderezos, al natural [c.149]. 
- Los ojos bellos de la bella Sara 
Carbonero, interminables y extensos como 
la misma mar océana; la belleza tan 
inaccesible para cualquier mortal como 
Irina Shayk [c.151] 

Цілком очевидно, одним із дієвих аргументів “ЗА” свою команду стає 

наведення багатьох “ПРОТИ” свого головного історичного суперника. 

Книги художньої публіцистики не вирізняються культивуванням 

толерантності по відношенню до інших: об’єктивність зберігається хіба що 

у цифрах. Усе це дає підстави резюмувати, що іспанська нація – це 

прекрасна абстракція; насправді ж на першому місці перебуває відчуття 

малої батьківщини [61, с. 44], що ілюструють такі приклади: … habla el 

Madrid una lengua universal, que une pueblos y culturas, una cultura en la que 

se han escrito algunas de las obras de arte más sublimes que jamás haya 

forjado en la literatura. A diferencia de otros equipos que, en forma de 

excluyente defienden lenguas minoritarias como señas de identidad, el 

castellano o español es uno de los tres idiomas más extendidos en el Mundo 

[VIII, с. 47]; … la única oportunidad de que la bandera española apareciera en 

los estadios europeos durante la próxima Liga de Campeones era que el Madrid 

la jugara, porque a nadie se le ocurre que los seguidores del Bilbao o del Barça 

la pasearan como un emblema propio [XXIII, с. 143]. “100 причин 
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підтримувати “Мадрид” (а не “Барселону”)” у заголовках до розповідей 

містить 15 лексем із коренем “madrid” і жодного, у якому б згадувалось lo 

español. “100 причин підримувати Барселону (а не Мадрид)” має 26 лексем 

із коренем “barç” та “catalan”, а також має 6 розповідей із присвятою 

Каталонії: “El Barça apoya a la música catalana”, “El Barça es Cataluña”, “El 

Barça es el ejército desarmado de Cataluña”. 

Сарказм та іронія є головними комунікативними стратегіями у 

творенні такого “затятого” протистояння між двома клубами: El Barça está 

en urgencias. Hoy es una ruina, se ha desplomado en lo futbolístico, en lo físico 

y en lo anímico. Su eterno enemigo le hizo pagar su extrema indolencia y, para 

su espanto, sin necesidad de envidar con los titulares. Al Madrid le bastaron 

algunos secundarios para despachar a un adversario sin alma, sin tensión 

[103]; Los catalanes constituyen una conciencia más o menos colectiva, muy 

delicada debido a la triste historia de sus relaciones con el estado central, 

España, y en el fondo solo adoptan aquello o a aquellos que les ayuda a cumplir 

su propósito de incesante hostilidad a lo español estatalista. En fútbol eso se 

llama Real Madrid [XXIII, c. 171].  

Таким чином, переконуємося, що гравці та клуби перебувають в 

опозиції щодо питань мови, належності до тієї чи іншої автономної 

області, консерватизму та вірності традиціям на противагу новому, а також 

навіть деталей зовнішності. Хоча ґрунтовність наведених доказів 

залишається дискусійною з огляду на суб’єктивність та експресивну 

домінанту в мові іспанського спорту, проте сам факт існування таких 

протиріч свідчить про наявність проблеми антагонізму між історичними 

областями Іспанії, що виявляється не лише у спортивному, а й у соціо-

політичному суперництві “Мадрида” та “Барселони”. Відтак, усе це 

детермінує творення лінгвокультурем barcelonismo та madridismo.  

У таблиці 3.2. наведено заголовки газет наступного дня після фіналів 

2010 і 2012 рр. та останнього відбіркового для Іспанії матчу 2014 р. Цілком 

очевидно, що лінгвокультурема barcelonismo найяскравіше представлена в 



	  

	  

145 

заголовках газети Sport: про перемогу в ЧС 2010 року повідомляється крізь 

призму творення неологізму Iniestazo – згадки А. Інієсти, гравця ФК 

“Барселона”; заслуга сама цього клубу в перемозі збірної підкреслюється 

протиставленням та стилем гри Барселони – ‘made in Barça’. Програш 

збірної Іспанії у грі зі збірною Чилі, що означав остаточну поразку та 

невихід з групи у кваліфікаційних матчах ЧС 2014 р., у газеті “Sport” 

навіть не згаданий, натомість увагу зосереджено на підписанні контракту з 

новим гравцем “Барселони”. Після перемоги ФК “Барселона” у фіналі Ліги 

Чемпіонів 2015 р. ця газета розмістила на першій шпальті заголовок [974]. 

У “Mundo Deportivo” ця поразка згaдана у нижній частині першої сторінки 

газети односкладним реченням – “Abdican”. Натомість “Marca” підкреслює 

концепцію єдиної країни за допомогою дейктичного маркера nosotros та 

графічного компонента заголовка у перемозі 2010 р.; іменника España та 

метонімії La Roja у 2012 р.; висловлення жалю з приводу поразки 2014 р. 

супроводжується епітетом lamentable та контрастним словосполученням la 

época más gloriosa на позначення минулих досягнень та виправдання цієї 

невдачі. Газета “As” також при повідомленні новини про поразку фокусує 

увагу на минулих успіхах (дієслово у першій особі множини debemos). 

Таким чином, “Marca”, “As” висловлють промадридську позицію, у той час 

як “Mundo Deportivo” і “Sport” не приховують симпатій до “Барселони”. 

Таблиця 3.2. “Іспанія та lo español у пресі” 
Змагання ЧС 2010 

(11.07.2010), 
перемога 

 

Чемпіонат Європи 
2012 (1.07.2012), 

перемога 

ЧС 2014 
(19.06.2014), 
поразка 

 

Заголовки перших 
сторінок газет 

Marca ¡Que sí, que somos 
campeones! (назва 
газети забарвлена  
кольорами 

національного 
прапору) 

España y nadie más. 
La Roja se exhibe 

como el mejor equipo 
de todos los tiempos 

The End. Lamentable 
final de la época más 
gloriosa de la Roja 

As Campeones del 
mundo 

¡Campeones de 
Europa! 

Fue bonito mientras 
duró. No pidáis 

perdón. Os debemos 
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mucho. 

Mundo Deportivo 

 

¡Campeones del 
mundo! 

Histórico. Triplete de 
leyenda: Euro ’08, 
Mundial’10 y Euro 

’12 

Bravo, hecho. 
Acuerdo total entre 

Barça, Real y el 
jugador. Será 

azulgrana 4 años y 
cuesta 12 milliones.     

/ Abdican. 

Sport Campeones del 
mundo. Otro 

‘Iniestazo’	  histórico 

¡Histórico! 
Tricampeones. La 
selección española 
goleó a Italia en la 

final con una 
exhibición 

futbolística ‘made in 
Barça’ 

¡Fichado! El Barça 
pagará a Real 

Sociedad 12 millones 
para hacerse con 

Bravo 

 
Принагідно зауважимо, у пресі активно використовується ім’я гравця 

“Барселони” А. Інієсту як символ цієї команди з Каталонії, хоча він сам не 

є каталонцем. У своїй книжці гравець описав особисті емоції після 

виграного Чемпіонату світу такими словами: “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” [X, c. 113-114]. Після цього автор наводить власне 

висловлювання з трьох речень каталонською мовою. Розуміючи 

важливість каталанської мови для вболівальників цього клубу, він як 

капітан закінчив свій виступ на презентації команди сезону 2015-2016 р. 

тим же слоганом “Visca el Barça, visca Catalunya”. 

Лінгвокультурних дискурсивних характеристик  набуває і лексема 

culé: Si bien para el barcelonismo sería inadmisible un culé de pura raza que 

no hablara el catalán, un madridista puede ser pata negra sin necesidad de 

saber castellano [XI, p. 48]; Éste era el camino para que la FIFA recapacitara 

y también tuviera una mejor aceptación para los socios culés [591]. 

Аналізована лексична одиниця зафіксована Королівською Академією на 

позначення гравця чи прихильника ФК “Барселона” або того, хто має 



	  

	  

147 

відношення до цього клубу; походить, ймовірно, від каталанського trasero, 

culera [339]. Сама ж зустріч цих двох суперників на футбольному полі 

отримала назву “el Clásico”, проте номінація, незважаючи на частотне 

функціонування у пресі та книжках, ця номінація не зафіксована як термін 

в офіційному вжитку. Колір форми визначив походження аналогічної 

номінації для гравців ФК “Реал Мадрид” – merengue, а також ще одну 

назву для гравців “Барселони” – azulgrana. 

Визначаючи соціокультурну роль ФК “Барселона” в житті Іспанії 

неможливо без згадки про головного тренера “Барселони” Х. Ґвардіолу 

(сезони 2008-2012 рр.), людини, яку найкраще характеризує 

розповсюджена у пресі метафора про синьо-гранатну кров: Convertido en 

una institución, Guardiola había asumido muy inteligentemente su papel de 

emblema de la catalanidad del equipo en tiempos de excesos de comunitarios y 

extranjerías, de la misma manera que Raúl ha sido la exclusiva coartada étnica 

del Real Madrid hasta la llegada de Casillas [XXIII, c. 115]. Він уособлює в 

собі ряд чеснот та позитивних якостей, а також є втіленням Каталонії як 

окремої країни, “el país”: 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, con un 

apellido castizo y una imagen pública excepcionalmente buena [XXV, c. 178-

179]. Свій виступ у Парламенті Каталонії тренер закінчив словами: … y no 

olvidéis nunca que si madrugamos, o sea nos levantamos muy, pero que muy, 

pronto, y sin reproches y sin excusas y nos ponemos a trabajar como el que 

más, somos un país imparable. Creedme, somos imparables. Muchas gracias y 

visca Cataluña [XXV, c. 53-54]. Синтагматичне сполучення el fenómeno 

Guardiola, la era Guardiola вживається на позначення усього комплексу 

змін у “Барселоні” за період його роботи – одного з найуспішніших етапів 

історії команди. У книзі, присвяченій порівнянню Х. Ґвардіоли з його 

головним тогочасним конкурентом – Ж. Моуріньйо, першого описують як 

представника авангардної каталонської естетики: Ambos elegantes y 
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atractivos, desde diferentes estéticas. La de Mourinho, más italiana... La de 

Guardiola, más vanguardista catalana [VI, c 202]. 

Зауважимо, що у випадку “Мадрида” і “Барселони” тенденція до 

окремішності та вищий ступінь увиразнення національних особливостей є 

характерним більшою мірою щодо останнього клубу. 

Перемога національної збірної у Чемпіонаті світу 2010 р. та 

Чемпіонаті УЄФА “Євро 2012” довела, що, попри всі можливі прояви 

антагонізму, саме гравці різних іспанських клубів разом здобули першість: 
Hasta el ausente Piqué, posiblemente cercano a las consignas de la grada, puso 

cordura al decir que no jugaba España y Cataluña. El abrazo entre Xavi y 

Casillas no lo destruye una bandera, sea la que sea… Lo celebro, porque la 

amistad es la mejor patria que conozco... Llevaron su pulso al extremo para 

demostrar cómo mejoran el uno frente al otro, como Madrid y Barça, cuyo 

antangonismo, sí es medido, alumbra un espectáculo único. Mejor, pues, 

siempre juntos, en la riqueza y en la pobreza. [61]; Así, la Roja fue más 

azulgrana que nunca [162]. 

Таким чином, проаналізований корпус текстів доводить наявність у 

мові іспанського спорту чіткого протистояння між двома головними 

спортивними клубами – ФК “Барселона” і ФК “Реал Мадрид”, що є 

визначальним у творенні лінгвокультурем barcelonismo та madridismo на 

позначення всіх дотичних до цих клубів атрибутів. Історичний антагонізм 

між клубами, що посилюється протиставленням відповідних автономних 

областей, відображений не лише у спортивній пресі (спортивні видання 

надають перевагу у першочерговості висвітлення подій залежно від того, 

яку вболівальницьку позицію займає редакція: “Sport”, “Mundo Deportivo” 

– пробарселонську; “As”, меншою мірою “Marca” – промадридську), так і у 

книжковій публіцистиці, що вербалізує тенденцію сталого протистояння. 

Варто підкреслити, що лексеми barcelonismo, barcelonista; madridismo, 

merengue (madridista); culé (catalanismo, barcelonista); Dream Team 

зафіксовано у словнику спортивних термінів [332, c.45; 107; 112; 62; 70]. 
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Використання дейктичних маркерів як елемента самоідентифікації з 

клубом, експресивна домінанта текстів, засоби паратексту – усе це 

увиразнює окреслену прагматичну настанову ІСД.  

3.2.3. Іспанські культурні реалії у мові спорту 

На думку П. Серіо, завжди варто дотримуватися точки перетину 

мови, що розглядається у суто соссюрівському розумінні системи, і тих 

обмежень, що не зводяться до лінгвістичного порядку. Обмеженнями при 

продукуванні дискурсу є все те, що крім мови робить певний дискурс 

означеним дискурсом; тобто йдеться про соціально-історичне тло, яке 

формує дискурс [124, c. 558]. Саме тому вважаємо за потрібне вкотре 

наголосити на соціокультурній складовій, зреалізованій у дискурсі. Як 

можна було переконатися, спортивний дискурс тісно взаємодіє з багатьма 

дискурсами, що належать до різних сфер життя. Проте особливо важливо, 

що в аналізованому спортивному дискурсі детерміновані передусім 

домінанти іспанської культури, адже дискурс – це конструювання 

значення через використання (переважно) лінгвістичних символів у 

конкретному культурному контексті [298, c. 19]. Системне представлення 

культури народу в його мові, у їх діалектичній взаємодії та розвитку, а 

також розробка понятійного ряду, що сприяє формуванню сучасного 

культурологічного мислення є предметом вивчення лінгвокультурології 

[26, с. 34], а прочитання окремого тексту в його соціокультурному 

контексті дозволяє простежити реалізацію власне іспанських особливостей 

у мові. 

Зупинемося, зокрема, на таких лінгвокультурологічних домінантах:  

- Семантичне поле кориди:   

Lo probó y lo probó, aunque no siempre fuera la mejor opción de la 

selección, hasta que se plantó en el área como un matador que busca su lugar 

en el sol; como un torero en la plaza; el rojo de pasión, del templo… de España 

que, llegada a la suerte suprema, no dobla, sino que mata de la misma forma 
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que torea [XXI, c. 72; 75; 227]; Tres llegadas de gol, de Simao la más clara, en 

un arranque torero de los de casa [371]; Gil Manzano toreó bien, pero falló con 

la espada [304]; Menotti aseguró que el equipo debía definir su estilo de una 

vez por todas: “España tiene que decidir si es toro o torero” [IX, c. 136], El 

guardameta del Real Madrid salió del estadio en hombros de los aficionados 

como un torero [XIV, c. 67]; Y así escribe el Betis su historia. Como la 

trayectoria del torero fetiche del beticismo, Curro Romero, bético a su vez hasta 

las trancas, que discurrió siempre entre las tardes de gloria y aroma a romero y 

las de fracaso y almohadillas sobre el ruedo [XV, c. 121]. Окрім лексем toro, 

torero, torear, espada, matador відомими також є випадки найменування 

гравців типовими іспанськими стереотипними прізвиськами на кшталт El 

Matador (Mario Alberto Kempes, Marcelo Salas, Steve Archibald) чи El Toro 

(Roberto Acuña, Mark Hughes).  

Вагоме смислове навантаження має порівняння емоцій, які 

переживає шанувальник під час кориди, із тим, що відчуває вболівальник 

клубу на футбольному матчі. Особливо це стосується Андалусії, яка 

відома своєю традицією тавромахії: “En el Betis siempre ha existido la 

magia... y en el toreo, también.” ... Reconozco que tauromaquia en sí, y todo el 

ritual y las tradiciones que la rodean, tienen, como dice Curro, una conexión 

directa con la magia, el arte y el duende. Ese vínculo genera en los taurinos 

sentimientos y emociones muy similares a los que los béticos tenemos nuestro a 

nuestro equipo, capaces de levantarnos del asiento por un detalle, un gesto 

técnico, un regate o una media verónica; romper en una ovación por un quite o 

una parada, o mantener la esperanza en el triunfo por más que el festejo taurino 

o el partido de nuestro equipo hayan sido frustrantes o decepcionantes. ... Hoy 

día, varias de las principales figuras del escalafón taurino son seguidores 

confesos del Betis [XV, c. 198-199].  

Знаковим є той факт, що зв’язок між світом кориди та м’яча 

актуалізувався у 20-х рр. ХХ ст., коли футбольний клуб Бетіс з Андалусії 

очолив відомий тореадор Іґнасіо Санчес Мехіас. Саме він забезпечив 
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команді виграш першої Ліги завдяки контрактам, підписаним з 

визначними гравцями [II, c. 129-130]. Луїс Тапія присвятив такому зв’язку 

футболу і кориди поезію: 

Toros y fútbol 

En esto no vierto lloros 

que esto es claro como el sol. 

Si Juan torea, ¡a los toros!,  

si no torea, ¡al fútbol! [II, c. 130] 

- Національна література і театр: 

У такій групі прикладів фігурують звернення до Золотої доби 

іспанської літератури, жанру пікарески, паралелі між відомими творами 

національної літератури: Ironía quevediana [XXI, c. 209]; Tocaba remontada, 

apelar a la épica, movilizar al madridismo, Fuenteovejuna y toda la pesca [III, 

c. 181]; Otro sir, Stanley Matthews, conincidía con Pelé en reprobar la 

picaresca maradoniana; Barcelona es una ciudad cultural con grandes teatros, 

y este chico ha aprendido teatro. Teatro del bueno [IX, c. 28; 83]; En este 

momento mágico todo fluye y se libera, todo adquiere sentido, y, como también 

decía Quevedo, nuestro madridista del Siglo de Oro, es cuando se cumple la 

máxima de “no hay contento en esta vida / que se pueda comparar / al contento 

que es cagar” [IX, c. 78]. 

- Національна їжа та напої:  

Особливості іспанського спорту увиразнюються також шляхом 

введення в тексти мовних елементів, пов’язаних із національною кухнею, 

зокрема, щодо опису спортивних подій: El canario es un futbolista con 

duende, con encanto, con feeling para convertirse en el cuchillo jamonero de 

España [64]; Temblar como un flan [X, c. 165]; la tapa es lo que al final hace 

levitar al madridista [IX, c. 86]; … un Valencia/torrija que pareció redimirse 

cuando el ariete portugués cazó la primera de su equipo [371]; La Liga es el 

pan y mantequilla, y las Copas son la nata; Para mí los jugadores solo son 

figuritas de mazapán [X, c. 61; 105]; Bastaron 90 minutos. O tres… No hacía 
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falta examen, pero es bueno probar el jamón aunque sea pata negra XXL [700]; 

Como si una Liga fuera una botella de licor de plátano [III, c. 30] (йдеться про 

гравців з Тенеріфе, які нині грають у ФК “Барселона”, а банановий лікер, 

як відомо, є типовим напоєм цього регіону); Siguiendo el ejemplo de los 

buenos productos de cava, el Barça cultiva a sus jugadores durante años para 

recoger la mejor cosecha. [III, c. 51]; Su entorno, que él también lo tiene, dice 

que tiene mucho que cavilar. Y una decisión así se toma en frío. Como el tinto 

de verano [461]; Sin Guardiola, de momento, era como si una bebida catalana 

tan carismática como Aromas de Montserrat dejara de ser de Monsterrat o 

perdiera los aromas, una catástrofe equivalente a la de hacer una tortilla de 

patatas sin huevos o a una canción de Quintero, León y Quiroga sin Rafael de 

León [XIII, c. 94]; También servía el Barça, al igual que el pan con tomate y la 

pilota, para que los inmigrantes… se sintieran integrados en su nuevo país 

[XXIII, c. 120].  

- Національні мистецькі символи. Йдеться про пам’ятки 

архітектури, культурні реалії, свята, художників і письменників. 

Залучаючи до творення спортивного дискурсу відомі на національній та 

міжнародній арені імена й артефакти, автори в такий спосіб зменшують 

дистанцію між собою і читачами, ототожнюючи важливість спортивних 

подій та вчинків спортсменів зі здобутками відомих митців: 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 [IX, c. 49]; Nadie reconoce su trabajo hasta que 

dejan este mundo, y entonces la gente dice: “¡Oh, qué bueno era. Era como 

Picasso!” [X, c. 50]; Iniesta, patrimonio nacional [139]; із пам’ятками 

архітектури, живопису, літератури: Cualquier otro delantero centro que se 

llevara la pelota al tacto, con los pies tan sensibles y blandos como los relojes 

de Dalí [XXIII, c. 96]; perdida en sus arabescos; Es como si combinara la vista 

larga de los hombres del campo, de la gente de su tierra, esa La Mancha que 

nunca se acaba, con los garabateos en piedra de Gaudí [XXI, c. 204; 214]; Es 

más, a veces criticamos a nuestros héroes por no vencer siempre. Porque los 
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españoles somos así de Quijotes o de Sanchos [508]; Al Barça no le movía ayer 

el sextete sino la necesidad de completar una actuación solemne en un Camp 

Nou que por la presencia de turistas – el partido era de pago – a veces parecía 

la Sagrada Familia [1000], а також наголошують на національному 

колориті, власне іспанському: La selección huele a sal y a carbón, a trigo y a 

vino [XXI, c. 189]; Betis y cofradías, béticos y capillitas, fútbol y Semana Santa. 

Son fenómenos sevillanos indisolublemente unidos en cada casa, en cada 

familia [XV, c. 139]; Pudieron haber empatado ese hito la pasada madrugada 

si los Reyes Magos les llevaron carbón hasta Memphis [858] та регіональне: 

hizo un gol de cabeza que celebró besando la senyera del brazelete de capitán 

[III, c. 33]; la ‘senyera’ se estrenó en el primer amistoso de la pretemporada, 

ante el Bayern de Múnich (2-0) en el Allianz Arena [312]. Характерно, що 

представлені національні символи є не лише власне іспанськими, тобто 

відкритість ІСД виявляється ще й у залученні до опису спортивних подій 

загальносвітових культурних реалій: Argentina se fue haciendo con el partido 

como una lenta maduración táctica y le fue naciendo la elocuencia, el ché 

[611]; Pelé, Gerson Rivellino y Jairzinho, auténticos tiranos del fútbol jugado a 

ritmo de samba [X, c. 171]; Llamándose Romario, no podía esperarse otra cosa 

que goles sureños, del sur más profundo del mundo, con un estilo de samba con 

seriedad de macumba, de la misma manera que llamándose Van Besten los 

goles han de ser nórdicos y de metro noventa de estatura [XXIII, c. 95]; El 

Liverpool, a falta de confirmación oficial, ya tiene a su quinto Beatle [762]. 

Перший приклад вказує на належність до іспанської традиції, натомість 

другий і третій – вже до Бразилії, країни походження гравців, що 

підкреслює їхню, у першому випадку, роз’єднану, а в другому – 

злагоджену гру; третій – до Сполученого Королівства. Коли Німеччина 

завдала нищівної поразки збірній Бразилії та Чемпіонаті Світу 2014 р., у 

газеті Sport з’явилася стаття під заголовком “Samba … alemana” [590], 

тобто змагання між двома країнами було коротко описане односкладним 

реченням, що, проте, увібрало головну ідею – традиційний бразильський 
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танець як національний символ, що тепер належить Німеччині. Заголовок 

статті Е. Ортего “Neymar, guaraná para la Liga” [206] побудований за 

принципом метонімії: корисні й стимулюючі властивості плоду гуарани 

порівнюються зі спортивними якостями гравця Неймара (як гуарана є 

плодом життя, так і Неймар є необхідним ключовим гравцем для своєї 

збірної). На основі принципу залучення елементів культури побудова 

також стаття про перемогу Іспанії над збірною Туреччини з баскетболу: 

España dio un baño a Turquía [752]; Німеччини – над Аргентиною: No se 

arrugaba esta Argentina de corsarios: el reputado Schweinsteiger no 

deslumbraba a Biglia, ni Enzo Pérez se achicaba ante el acreditado Kroos 

[616]; “Барселони” над “Баварією”: Messi derriba el muro hacia Berlín [946]. 

До опису матчу з Голландією залучено характерний для цієї країни 

культурний символ: 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 [548]. 

 - Національна музика/танці:  

Ритм спортивного змагання порівнюється із музичним, а до опису 

спортивних подій залучають національні культурні реалії: José Mercé: “El 

Madrid es muy flamenco” [XIV, c. 136]; Fueron dos serias oportunidades en 

pocos minutos, menos de un cuarto de hora, el preludio de cómo iba a 

desarrollarse el choque, aunque el guitarreo de España dejó de ser tan 

amenazante [XXI, c. 146]. У проаналізованому ілюстративному матеріалі 

зустрічаються також прямі цитати та покликання зі сфери музики, кіно та 

літератури: como dice la letra de la sevillana: “mírala cara a cara que es la 

segunda”; Como escribió Bécquer en su poema, “volverán las oscuras 

golondrinas”, etc. [III, c. 148]. 

- Історія та політичне життя Іспанії. Наявність означеного 

тематичного блоку в ІСД мотивована прагненням авторів текстів створити 

інтегрований опис спортивних подій, адже спорт в ІСД не існує поза 

культурним та історичним життям країни: … muchos de los de ayer serán 



	  

	  

155 

reclutados para La Reconquista, estuvieron, están y estarán. … En efecto: que 

ha empezado La Reconquista lo indica que marcaron Villa  y Mata y uno de los 

mejores fue Cazorla [461]; … percibo que los seguidores del Barcelona y el 

Madrid cada vez somos más conscientes de que interpretamos un papel 

convencional, como quien juega a moros y cristianos [XXIV, c. 160]. 

Принагідно зауважимо: за В. Воробйовим джерелами творення 

лінгвокультурем є літературні твори як вторинні моделюючі системи, що 

репрезентують певну національну особистість (типи чи образи), видатних 

особистостей як модель національної особистості, національні пам’ятки 

історії та суспільної думки, народну поетичну творчість [XXIII, c. 56]. 

Наведені приклади є аргументованим доказом того, що символи іспанської 

культури з різних сфер життя активно використовуються у творенні 

спортивного дискурсу.  

Варто підкреслити, що ІСД не лише перебуває в активному діалозі з 

іншими дискурсами, а й залучає відомі преконструкти зі 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 [146] як 

алюзія до The ‘Special One’ Ж. Моуріньо; Del ‘Pep Team’ al ‘Lucho Team’ – 

порівняння стилю гри “Барселони” під керівництвом двох тренерів [966]; 

Más que un triplete – Más que un club [972] у статті про вражаючу перемогу 

“Барселони” у фіналі Ліги Чемпіонів. 

У контексті спорту релевантність використання проаналізованих 

лексичних одиниць, що репрезентують собою культурні реалії, ми 

пов’язуємо із прагненням введення в дискурс експресивну домінанту та 

соціокультурну складову з метою інкорпорування ІСД в ширший 

культурний контекст. Апеляція до загальновідомих культурних кодів 

робить спортивні повідомлення зрозумілішими для широкого загалу 

читачів, скорочує дистанцію між авторами і реципієнтами, додає елемент 

національного колориту до опису спортивних подій. 



	  

	  

156 

3.3. Іспанськомовний спортивний дискурс у системі інтердискурсу  

Cпортивний дискурс, як вже зазначалося вище, не існує як ізольоване 

явище, що оперує винятково термінами й поняттями спортивної галузі 

знання. Цей тип дискурсу, зважаючи на все різноманіття жанрів, є 

відкритим для зовнішніх впливів. Соціокультурна дискурсна спільнота, що 

продукує дискурс у засобах масової інформації, залучає кожну сферу 

суспільного життя до його творення. Саме тому вважаємо за доцільне 

розглядати цей феномен у межах теорії інтердискуривності.  

У вимірі спортивного поля дискурсу “тональність” (термін 

М. Халлідея) задається конкретною ситуацією (відношення автор – читач) 

через канал письмової комунікації. Кожен дискурс так чи інакше 

взаємопов’язаний з іншим, між ними немає чітких меж. Дискурс не існує 

ізольовано. Недостатньо просто зауважити, що спільнота творить дискурс, 

адже вона в ньому функціонує, належить до дискурсу, є його частиною, а 

не просто зовнішньою контекстуалізацією тексту [224, c. 145]. 

Звертаючись до теорій діалогічності та художнього твору як монади 

М. Бахтіна, інтертекстуальності Ю. Крістевої, деконструкції Ж. Дерріди і 

транстекстуальності Ж. Женетта, ми, цілком підтримуючи ідею 

багатоголосся художнього твору, не можемо, однак, обмежуватися 

винятково рівнем тексту, якщо йдеться про публіцистику чи художню 

публіцистику.  

На думку дослідників французької школи, кожен дискурс функціонує 

у системі інших і відображає у своєму складі багато дискурсів. Аналіз 

спортивних текстів як письмово зафіксованого продукту дискурсу 

розглядається нами не лише в межах власне лінгвістичного аналізу, а й 

включає в себе також те, що є інтердискурсивним аналізом, тобто, йдеться 

про дослідження текстів із позицій різних дискурсів, жанрів та стилів, які 

діють разом [187, c. 334], в межах одного преконструкту, ідеології. 

Інтердискурсивність є розвитком теорії інтертекстуальності у 

дискурсивній парадигмі, адже залучає до аналізу надтекстові відношення, 
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культурні коди, ментальність, норми людської діяльності [41, c. 111]. 

К. Бочарнікова, досліджуючи науковий дискурс, визначає 

інтердискурсивність як когнітивно-дискурсивну категорію, що інтегрує в 

рамках наукового дискурсу фрагменти знань різних дискурсів з метою 

формування й репрезентації наукових (спеціальних) знань [18, c. 123]. 

Відтак, інтердискурс є сукупністю дискурсивних одиниць (що відносяться 

до попередніх дискурсів цього ж жанру чи сучасних дискурсів інших 

жанрів), з якими окремий дискурс вступає в експліцитні чи імпліцитні 

зв’язки; два чи більше типи дискурсу, що функціонують в рамках одного 

комунікативного утворення [138, c. 334]; [239, c. 81; 215]; [224, c. 280]; 

результатом інтеграції багатьох дискурсів, що співвіднесені 

функціонально в єдине ціле; тим, що зводить у єдине ціле пласти різних 

людських знань, причиною та умовою об’єднання яких є різні позамовні 

чинники, а понад усе – мета і завдання спілкування, його тема, проблема і 

зміст [108, с. 80; 107]. За Н. Фейєрклоу, концепція інтердискурсивності 

підкреслює звичну гетерогенність текстів, що формується сполученням 

різних жанрів та дискурсів [210, c. 134].  

За словами дослідників, дискурс перебуває в “пастці” інтердискурсу, 

адже свого значення дискурс набуває лише у просторі простору інших 

дискурсів [187, c. 183]. У текстовому аналізі інтердискурсивність виконує 

функцію зв’язки між текстом і контекстом, адже показує, як репертуари 

жанрів і дискурсів використовують всередині дискурс-будови для 

відтворення та інтерпретації текстів [96, c. 202, 206]. Окрім того, 

О. Бєлоглазова зазначає, що до самого інтердискурсу, до якого звертається 

конкретний автор, відносяться також елементи преконструкта і 

соціокультурні та історичні реалії [14, с. 68]. 

П. Шародо вбачає у інтердискурсі гру посилань між дискурсами, що 

має текстуальну підтримку, але окреслення якої не зберігається в пам’яті 

(на відміну від прямої цитації). Також дослідник аналізує 

інтердискурсивне значення (sentido interdiscursivo) речень та сталих 
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зворотів, що, зазвичай, супроводжують слова і надають їм символічного 

значення [187, c. 334]. Наприклад: El fútbol es una representación teatral en 

la que nunca se sabe dónde está el nudo de la obra [X, c. 146]; el equipo parece 

ser solo un telón de fondo para que algunos futbolistas multimillionarios 

aparezcan en pantalla mostrando el por qué de su fama [III, c. 192-193]. 

Очевидним у такому разі є пряме віднесення до мистецького театрального 

дискурсу, що забезпечує створення ефекту сцени та театрального дійства з 

метою надання висловлюванню драматичності. Другий приклад 

демонструє важливу метафору, саркастичне висловлювання щодо 

справжньої “ціни” та значущості спортсменів: команда, яка є лише фоном, 

декорацією для зірок. Саме не-висловлене, імпліцитне є складовою 

кожного дискурсу – теза, що спричинала розробку поняття “інтердискурс” 

[124, c. 558]. Н. Данилевська, розвиваючи ідеї М. Пешо, підкреслює, що 

інтердискурс є результатом інтеграції багатьох дискурсів, що співвіднесені 

змістово і функціонально в єдине ціле; це безперервний у часі і просторі 

комунікативний процес інтелектуально-духовної та культурно-історичної 

діяльності людини, що об’єднує знання про той чи інший предмет у єдину 

систему цінностей [38]. За І. Силантьєвим, у комунікативному просторі 

сучасного суспільства саме журналістський текст стає зоною максимальної 

інтердискурсивності [125, c. 36]. У контексті дослідження ІСД вважаємо за 

необхідне підкреслити, що зазначена теза є абсолютно справедливою, адже 

простеження реалізації дискурсної взаємодії можливе лише на основі 

проведення аналізу досліджуваного матеріалу. 

Актуалізаторами інтердискурсивності можуть бути різні прецедентні 

феномени, факти з практичної життєдіяльності, терміни, символи, 

позначення соціокультурних, історичних, політичних та ін. реалій; імена 

відомих людей, назви організацій, цитати, алюзії, ремінісценції тощо [18, 

c. 122]. Може скластися враження, що все ж глибинний сенс дискурсу, 

який ми описували вище, зводиться до маркерів, характерних для 

інтертексту. О. Бєлоглазова з цього приводу зауважує, що сигнали 
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діалогічності проступають через ядерні елементи концептуального чи 

мовного плану дискурсу, відтак, не йдеться про жодну формальну 

тотожність між фрагментами текста-джерела, що відтворюється [14, c. 69]. 

Але, як зазначає В. Чернявська, єдино можливий спосіб зрозуміти 

інтердискурсивність – саме через інтертекстуальність. Так, сплетінню в 

текстову єдність різних знаків, символів, кодових систем передує 

взаємодія на рівні ментальних процесів, операціональних процедур, тобто 

інтертекстуальності передує когнітивне know-how на дотекстовому рівні, 

що і є рівнем інтердискурсивності. Інтердискурсивність, таким чином, стає 

видимою у текстовій площині завдяки сигналу міжтекствого діалогу, т. б. 

інтертекстуальності [146, c. 221]. Синтезуючи означені два підходи, можна 

дійти висновку про те, що поверхневі інтертекстуальні маркери 

допомагають виявити ті концепти, які закладені в інтердискурсі. З іншого 

боку, інтертекстуальність має справу з конкретними текстами чи 

стильовими характеристиками, у той час як інтердискурсивність у 

контексті дослідження ІСД розуміється нами як звернення до ширшого 

контексту і співвідношення мови спортивних рубрик та книг із 

тематичними блоками певної сфери життя. 

Проаналізувавши корпус статей іспанських газетних та книжкових 

видань публіцистичного стилю, присвячених спорту, ми виділили декілька 

основних зон інтердискурсивності. Вважаємо доцільним підкреслити, що 

тема війни як великої метафори спорту у роботі нами не розглядається, 

адже вона вже була детально розроблена у лінгвокогнітивному 

дослідженні О. Малишевої [91].  

3.3.1. Лексичне наповнення спортивного дискурсу елементами 

розмовного дискурсу 

ІСД є відкритою системою не лише тому, що не залишається 

осторонь суспільних процесів, активно відображаючи останні, а й через те, 

що сам посутньо впливає на мову, характеризується динамічним процесом 
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формування новотворів. Так, лексика іспанської мови зазнала суттєвих 

змін, а саме: значна кількість лексичних одиниць запозичені іспанською 

мовою зі сфери спорту.  

Діалогізм ІСД з розмовно-побутовим дискурсом шляхом вжитку 

трансформованих спортивних термінів: bola de partido (match ball) – фінал 

змагання; casarse de penalti / boda de penalti (одружитися не за власною 

волею, через вагітність жінки); de carrerilla/de corrido/ de carretilla 

(напам’ять; машинально); estar en orsay (<off-side) – відволіктися; meter gol 

(перемогти в чомусь), quedar(se)/estar/pillar/dejar a alguien fuera de juego 

(випасти з контексту ситуації; не розуміти, що відбувається; не брати в 

чомусь активної участі), fair play (чиста гра), meterle/marcarle/colarle a 

alguien un gol (обманути когось, скористатися кимось, зловживати кимось); 

en (un) tiempo récord (дуже швидко, за короткий проміжок часу); ganar por 

goleada (виграти з великою перевагою), ser un crack (бути спеціалістом 

найвищого рівня, знавцем); tirar la toalla (здаватися); pelotazo (ковток 

алкогольного напою); juego sucio (брудна гра); colgar las botas/los 

guantes/la bicicleta (завершити кар’єру): Tuvo una oferta magnífica para 

jugar en Toluca ... pero por razones familiares ...decidió colgar las botas y 

dedicarse al negocio familiar en Pamplona [304, c. 41-42]; Cuatro años 

después, en la temporada 1982-1983, decidió colgar las botas [XV, c. 89]. 

Показово, що цей вираз було зафіксовано вперше у 1994 р., але його 

етимологія бере початок від часів Римської імперії, коли гладіатори на 

честь свого звільнення залишали свою зброю у храмі Геркулеса [I, c. 105]. 

Антонімом на позначення повернення до активної роботи в галузі спорту є 

лексема descolgar: Descuelga las botas. Zidane se une al partidillo y muestra 

su calidad [217]. 

Власне саме слово sport, для прикладу, у виразі vestir de sport натякає 

на неформальний стиль одягу, без надмірної елегантності та витонченості. 

Процес може бути і зворотнім: так, слово pañolada винятково у контексті 

футбольного змагання означає розмахування хустинками на знак 
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незадоволення грою команди чи висловлення докору тренеру.  

Серед інших лексичних одиниць, що перейшли із виключно сфери 

спорту у побутовий вжиток, виділяємо такі:  

Номінативна група: alto / bajo nivel de forma; brazelete de capitán 

(людина, яка займає лідерську позицію в певній установі); caballo ganador 

(особа або організація, яку дуже цінують через їх шанси досягти високого 

результату на змаганні); cantera (місце або установа, у якій проходять 

вишкіл особливо талановиті люди, щоб вдосконалити свої навички у 

зазначеній галузі); córner (ситуація, у якій людину чи групу людей 

відсторонюють від ключових питань зборів чи переговорів); dream team 

(дуже добре злагоджена команда, робота якої приносить хороші 

результати. Особливо розповсюджений термін у політиці); forofo 

(екзальтована й нераціональна людина); grupo de cabeza (важливий); 

jornada de trámite (ситуація, у якій виграють фаворити і програють ті, хто 

мав програти); jugador núm. dos, cuatro; jugador estrella; leñero 

(переговорник з непростим характером); once de lujo (група людей, яка 

досягає хороших результатів від спільної роботи); patatal (місце, що 

знаходиться у дуже поганому фізичному стані); precalentamiento (робота, 

що передує виконанню іншої дії у ситуації змагання з іншими); sillón-ball o 

tumbing (використовується на позначення вболівальників, які 

переглядають спортивні змагання по телебаченню); selección (робоча 

група, що об’єднує найкращих осіб чи спільноти людей з однієї галузі в 

контексті ситуації змагання/конкуренції); tarjeta amarilla, tarjeta roja 

(попередження та відсторонення особи від певної роботи); todo-terreno 

(характеристика людини, яка може працювати у найневигідніших умовах). 

Предикативна група: barrer (очевидно і з перевагою перемогти на 

змаганнях); caerse con todo el equipo; cogerse/agarrarse/pillarse un rebote 

(ображатися); desmarcarse (не втручатися у справу); dar/ser un paso en falso 

(помилитися); dar leña [repartir; sacudir] (дія, що спрямована на 

провокування полемічних ситуацій, сварок); dar/pegar/ser un pelotazo 
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(швидко збагатитися, як правило шляхом спекуляцій і не зовсім прозорих 

прибутків); devolver la pelota (відповісти таким самим чином або діяти 

таким самим способом, як і опонент у розмові чи дискусії); 

echar/lanzar/tirar balones fuera (вчинити самовідвід, не брати на себе 

зобов’язань, відволікти увагу на інші справи); ganar la liga (бути 

абсолютним тріумфатором у певному виді занять); estar/sentirse en forma 

(бути в доброму здоров’ї і гарній формі); hacer/hacerle a alguien la ola 

(виявляти значне задоволення від якоїсь події); hacerle a alguien la pelota/la 

pelotilla/ser un pelota (догоджати, лестити комусь із метою реалізувати свої 

корисливі цілі); jugar en casa (працювати у сприяливій атмосфері); jugar 

limpio/sucio (діяти добросовісно і порядно; досягти чогось законним 

шляхом на противагу обманній чи зрадливій формі досягнення цілей); 

jugarse el tipo/el físico/la cara (ризикувати; ставити себе у складну або 

небезпечну ситуацію для досягнення цілей); meter un gol en la propia puerta 

(нашкодити самому собі); pasarle a alguien la pelota/la bola (передати 

комусь відповідальність чи прийняття важливого або складного рішення); 

poner/ponérsele/abrir/ quedársele a alguien los/dos ojos como pelotas de tenis 

(дуже здивуватися, вилупити очі); los ojos como reaparecer en relativa buena 

forma; sudar la camiseta (символічне представлення спільноти, провінції, 

регіону чи країни). 

Лексичні інтерференції відбуваються і у зворотньому напрямку. 

Йдеться про елементи розмовної мови (приказки, сталі вирази, жартівливі 

висловлювання розмовного стилю), що активно застосовуються 

спортивними журналістами як у публіцистиці, так і у книгах, присвячених 

спортивним подіям. Проста, зрозуміла для всіх читачів мова виконує 

головну прагматичну настанову кожного спортивного повідомлення, 

незалежно від жанру: надати відповідне судження за шкалою “позитивний 

– негативний вчинок”, “герой – антигерой” тощо у максимально 

сконденсованішій формі. До важливості елемента розмовної мови у 

дискурсі зверталися і дослідники критичного дискурс-аналізу, зокрема 
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Н. Фейєрклоу, називаючи його “конверсаціоналізацією”, тобто 

розповсюдженим і яскравим дискурсивним елементом соціального й 

культурного виміру сучасних порядків дискурсу, як це було визначено у 

[96, c. 211; 219]. Наведемо деякі приклади: ... en colaboración con sus dos 

compañeros Benzema y Bale a los que defiende a capa y espada [487]; El 

Madrid repite con Kroos la misma película que con Õzil hace cuatro años 

[499]; Como se dice en el argot juvenil, le comieron la oreja; Hablar ahora del 

precio del traspaso no procede. Queda tela por cortar [166; 173]; Fue cabeza 

de turco el delantero, antiguo jugador de Cruzeiro y Atlético, uno de los fiascos 

de este equipo, pero no el único [546]; El Atlético reforzó su plan – gran 

presión defensiva y contragolpes instánteos – y el Real Madrid tardó mucho en 

encontrar una respuesta. No fue carne ni pescado [757]; Los germanos querían 

descorchar las virtudes de Lahm; … y los albicelestes buscaron las cosquillas 

de Höwedes [619]; Sin comerlo ni beberlo, el meta gallego estaba en medio de 

un cruce reproches entre aficionados y detractores de Iker… [343]; A rey 

muerto, rey puesto, que dicen [VII, c. 189]; El Barça, cero patatero [III, c. 29]. 

Останній вираз набув особливого розповсюдження після його вжитку 

колишнім прем’єр-міністром Іспанії Хосе Марією Аснаром: “No cualquier 

cero, ¡cero patatero!”; … y ahí está, ahí está la Puerta de Alcalá, la Liga para el 

Madrid y tararí tararí, el PP entra en Madrid [XXIII, c. 156]; Temían que si 

España se adelantaba en el marcador, adiós muy buenas por su parte a jugar la 

final [XVI, c. 155]; Para echar sal a la herida, la astilla del palo en su caso 

salió retorcida, renegando del legado futbolista no sólo como practicante sino 

como seguidor [231, c. 42]; Lo más importante para la albiceleste es que Leo 

está ‘enchufado’ que sabe que está a un paso de la finalísima, a dos partidos de 

ser campeón [570]; El gran grupo volvía al trabajo después de un día y medio 

de descanso tras la gira sudamericana, mientras que a ellos se unían los que se 

habían quedado en Madrid cargando las pilas [215] [Додаток В]. 
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У результаті проведеного аналізу корпусу текстів публіцистичного 

стилю нам вдалося виділити групи сталих виразів, які зустрічалися 

найчастіше:  

- Іменні з типовою структурою N + Prep. + Adj., N + Prep. + N.: recital 

de fútbol (матч високої якості); gol de oro (вирішальний гол під час матчу, 

що закінчився нічиєю); errores no forzados (невимушена помилка у тенісі); 

pierna buena (та нога, яка краще керує м’ячем); en boca de gol (перед 

воротами); a puerta vacía (без воротаря попереду); balones no recuperados, 

perdidos (втрачені м’ячі): El partido ... fue un recital por parte de Barcelona 

[247]; En un jugador de la clase de Lionel Messi es algo absurdo hablar de una 

pierna buena y otra mala [828]; de principio a fin; a la postre; a bocajarro, a 

placer (без жодного протистояння); a las nubes (дуже високо відбити м’яч): 

En noche de penaltis, de héroes, de villanos, quien mandó a las nubes el 

lanzamiento decisivo… [980]; Era un partido a los postres, con la Selección en 

chanclas y entre la pereza lógica de una temporada que debe abrocharse en 

Bielorrusia, en partido con cierto peligro [976]. 

- Дієслівні із типовою структурою V + CD: levantar el pie; ganar la 

espalda (обходити нападника з-за спини); abrir la lata (забити перший гол); 

enfriar el partido (перестати атакувати); ir a por todos (без застережень); 

tener hambre de gol (сильно прагнути забити гол); Leo abrió la lata, Ney le 

dio la vuelta al marcador y el uruguayo logró el de la tranquilidad. [829]; Los 

años pasan, el hambre por ganar es menor y su físico nunca estuvo preparado 

para una presión continua [815]; Mis jugadores deberían pasar tanta hambre 

como estos rumanos [X, c. 113]. 

Відомі іспанські приказки та фразеологізми, а також алюзії до них 

займають особливе місце в ІСД, адже аналізовані одиниці засвідчують 

вербалізацію національного колориту у мові спорту. Слушною є думка 

В. Виноградова про те, що фразеологізми відображають не лише 

матеріальні та духовні об’єкти, які мають національну специфіку, а й 

моральні та психологічні оцінки, характеристики, вподобання, складові 
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поняття національного духу та національної особистості. Аналіз 

фразеології з позиції лінгвокультурології дає змогу доповнити мовну 

картину світу окремої мовної спільноти вірогідними даними [25, c. 214]. 

Уживання маркерів, що виконують емоційно-експресивну та оцінну 

функції, надання культурно-семантичної інформації – усе це вкотре 

доводить взаємозв’язок мови і культури. Ілюструють означену тезу такі 

приклади: Sí lo consiguió Luis Aragonés que, sin embargo, volvió a partir 

peras con Gil pasado un tiempo [X, c. 119]; En el 25, el pato lo pagó De 

Guzmán por una falta de Iniesta [435]; El galo, a base de goles en la Real y de 

buenas actuaciones con su selección, le ha dado la vuelta a la tortilla y se ha 

convertido en una de las principales esperanzas a las que se agarran los 

aficionados franceses de cara a Eurocopa que ellos mismos organizarán dentro 

de unos años [578]; Estoy encantado con ello, porque siempre ha sido mi 

filosofía. Son los que nos sacarán las castañas del fuego… [765]; Además, el 

PSG está dispuesto a tirar la casa por la ventana y se habla de que ofrecerá 60 

millones [596]; Si Mourinho no tuvo clase ni respetó al Real Madrid, no le 

pidamos que la tenga desde el elitista barrio de Chelsea. El hábito no hace al 

monje [213] [Додаток B]. 

На окрему увагу заслуговує емоційно-експресивна та 

звульгаризована лексика, а також елементи сленгу, функціонування яких 

системно представлене як у пресі, так і в розлогіших за об’ємом виданнях 

про спорт: Siempre sale a ganar. Si encima se llamase Melotti, sería la leche 

[250]; Mientras, yo seguía sudando tinta china, con la tensión añadida de que en 

el autobús iba el presidente, Florentino Pérez [XII, c. 100]; Es un lío un poco 

más gordo que el de ahora, con la previa [359]; Sin embargo, al presidente del 

Real Madrid le ha salido un grano, como se dice vulgarmente, en toda esa 

planificación [233]; Fue un jarro de agua fría que dejaba a los granadinos 

cerca de saborear los tres puntos [241]; Nos complicó siempre la vida y, qué 

caramba, se pudo poner por delante varias veces [189]; 25 ‘kilos’ por 

Lewandowski [140]; Por eso el punto es cojonudo y puede convertirse en 
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fantástico si sirve para… [795]; … y encima se consiguió a un precio de 

mercado muy inferior del que se piden por otros cracks de menor talla [314]; 

Una pancarta de “Bienvenido al Calderón” y alguna bandera francesa le 

esperaban en la grada. Se lo pasó bomba. [669]; ¡Joder con la nueva 

generación! Son como nosotros [XXIII, с. 137]; un imbécil de tomo y lomo [XII, 

с. 135]; … incluso circunstancias en las que quedaba muy demostrado que tanto 

el Real Madrid como el Atlético tenían los cables cruzados como los de sus 

respectivos presidentes. No sé, no sé… Por primera vez en la historia de 

nuestras heroicas finales, me gustaría presenciar este partido con los ojos 

cerrados, y al abrirlos, si hemos perdido, ¡psé!, lo natural… Pero ¿y si hemos 

ganado? ¿No nos subirán el IVA? [XXIII, с. 93]. 

Лексичні контекстуальні новотвори, утворені шляхом складання 

основ, та акроніми розмовного реєстру також досить часто 

використовуються для номінування гравців чи їхнього стилю гри: 

Catabarça (Catalonia, Barcelona) [XIII, c.194]; ‘Llorentemanía’ en Turín [197]; 

Messidependencia [472; 450], Messilandia: El Camp Nou no fue 

anoche Messilandia sino que se entregó sin reservas al temperamento 

irreductible de su Barça [939]; Rickymanía (Ricky Rubio); Ronaldomanía 

(Ronaldo); Baby Messi, ‘mini-Messi’ – Ryan Gauld [507]; CR7 (Cristiano 

Ronaldo); La ‘BBC’ (Bale, Benzema y Cristiano) [726], mousteridad 

(J. Mourinho) [VI, c. 42].  

За допомогою афіксів -ismo, -azo, -ción, -ista формуються 

контекстуальні новотвори на позначення тенденції до імітування стилю 

гри окремих визначних спортсменів, найменування вболівальників: 

nuñismo, desnuñización – Núñez; (des)kubalización – Kubala; descruyfficación, 

Cruyfista – Cruyff; Moratazo – Morata; raulista – Raúl; tiquitaqueros – tiqui 

taca; Nace el Madridisco (від імені гравця Isco [250]); Afortunadamente, más 

allá de las victorias épicas de ortas épocas, de cuando Pelé y Garrincha 

capiteneaban el mejor equipo del mundo, o de las traumáticas derrotas 

apocalípticas que quedaron en la historia negra de este país, como el 
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Maracanazo o que quedarán, como el Alemanazo… [619]; Gol de ‘Iniesten’ 

[655]: у статті про перемогу Німеччини в Чемпіонаті Світу такий заголовок 

вживається як алюзія на прізвище А. Інієсти (показовим у такому разі є 

інфінітивне закінчення німецької мови), оскільки саме цей гравець забив 

переможний гол у 2010 р.; а в заголовку статті España-Italia: ‘Finalissima’ 

de campeones [43] засвідчено імітацію фонологічної системи іспанської та 

італійської мови для опису змагання збірних цих країн у фіналі Чемпіонату 

Європи УЄФА 2012 р. 

Характерним є також використання прийому мовної гри, зокрема, 

йдеться про субстантивацію прикметників. Наприклад: Kroos es Real [499]; 

La Liga de Campeones es muy Real [288]. Як бачимо, омонім real 

(“реальний, дійсний” або “королівський; неперевершений”) вживається у 

цьому контексті у значенні приналежності до ФК “Реал Мадрид”.  

Наведені приклади доводять, що ІСД не існує ізольовано від 

щоденної розмовної мови, яку використовують у суспільстві. Цей зв’язок є 

двоаспектним: він простежується, у першу чергу, через використання 

сленгу, приказок, фразеологізмів та експресивної лексики у мові 

спортивних статей і в книжках спортивної тематики, разом із тим, власне 

спортивна термінологія так само проникає у сучасну іспанську розмовну 

мову. Комунікативна тональність спортивного дискурсу іспанської мови 

свідчить про його відкритість, діалогічність, а отже, є ще одним чинником, 

який увиразнює важливу соціальну функцію спортивного дискурсу, яка 

виявляється у мові.  

3.3.2. Прагматична роль дискурсу релігії та магії у побудові ІСД 

Перший блок таких зв’язків становить перетин спортивного 

дискурсу з релігійним. Такий зв’язок не є випадковим, адже Іспанія 

традиційно вважається релігійною країною, а дані соціологічного 

барометра за квітень 2013 р. свідчать, що 70.9% іспанців ідентифікують 

себе як католики. Показово, що голова римо-католицької церкви Папа 
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Франциск є чи не найвідомішим представником сану і водночас 

вболівальником аргентинського клубу San Lorenzo. Священнослужитель 

не оминув увагою Чемпіонат світу з футболу 2014 р., побажавши на своїй 

сторінці у мікроблозі Твіттер усім успіху напередодні змагання. Означений 

факт увиразнює надзвичайно важливу функцію спорту – об’єднання різних 

країн та релігій: I wish everyone a wonderful World Cup, played in spirit of 

true fraternity (12.06.2014). The World Cup allowed people from different 

countries ald religions to come together. May sport always promote the culture 

of encounter (12.07.2014). 

Варто зауважити, що за часів диктатури Ф. Франко розвиток спорту 

(а особливо футболу – nacionalfutbolismo) активно використовувся з метою 

пропаганди, відігравав важливу ідеологічну роль і не залишався осторонь 

суспільних процесів. Футбол, зокрема, вважався ідеалом, до якого 

ставились майже як до релігії [II, c. 85]. Футбол використовувався ще і як 

“хитрощі” для релігійного муштрування: заохочення дітей грою в м’яч для 

подальшого їх зібрання й проведення бесід на релігійну тематику [XXI, 

c. 167]. Соціальна функція футболу, що здатен об’єднати країну, як і 

спільна віра, зберігається й нині: Hacen falta victorias para conocer 

realmente cómo el fútbol es capaz de conseguir vertebrar un país, de descubrir 

las cosas que nos unen y no las que nos separan [XXI, c. 88]. 

Сучасний професійний спорт вважають цивільною профанною 

релігією [цит. за 213, c. 22], а футбол – окремою релігією (спортивним 

католицизмом), оскільки він об’єднує ((re)liga) спільноти та надає їхньому 

життю нових сенсів [275, c. 476; XXVI, c. 100]. Релігійний досвід на полі 

гри виникає саме в такий спосіб: це почуття єдності та долучення до 

чогось масштабнішого, що відчувається на інтуїтивному рівні й 

експліцитно трансформується у містичних характеристиках [304, c. 48]: 

Algunos, hasta se piensan que son de otro equipo pero … de repente … un día 

descubren que vivían en la ignorancia y abrazan por fin, y para siempre, la fe 

verdiblanca [XV, c. 73]; La de ayer es la mayor derrota de Brasil en un partido 
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oficial, una humillación que marcará para siempre la historia del país en el que 

el fútbol es religión… [553]; Lo digo convencido: para mí fútbol es sagrado 

[XIV, c. 11] [Додаток Д].   

ІСД ґрунтується на концепції ГРИ – добровільної дії чи заняття, що 

здійснюється в певних часових і просторових межах за вільно прийнятими, 

але абсолютно обов’язковими правилами, що має обмежену власними 

рамками мету й супроводжується почуттям напруги й радості, а також 

усвідомленням перебування в “іншому бутті”, відмінному від 

повсякденного життя, замкненому й відмежованому [32, с. 36]. У цьому 

“бутті” панують свої правила та закони, що не завжди відомі людям, які 

знаходяться поза цим топосом. Слушним у такому разі є зауваження 

Г. Ґумбрехта: для того, щоб стати палким шанувальником спорту, потрібна 

лише відстань між спортсменом і глядачем, аби глядач повірив, що його 

герої належать до іншого світу (йдеться про фізичну і категоріальну 

відстань). Саме за цієї умови спортсмени перетворюються на об’єкти 

захоплення й бажання [37, с. 18; 166]. Таке просторове відторгнення 

ігрової діяльності від повсякденного життя [32, с. 27] надає їй рис 

священного надпобутового дійства – головна ознака сакральної дії. 

Виникає, отже, своєрідний сакральний хронотоп: стадіони, баскетбольні 

майданчики, тенісні корти, події на яких відбуваються відірвано від 

загального часу. Дослідник філософії спорту С. Коннор зазначає, що 

стадіони перетворилися на найбільш репрезентативні форми світських 

пам’ятників, на місце ігрової рефлексії, у якій міста, нації та культури 

хочуть уявляти себе у головному фокусі. Стадіон стає таким собі 

помпезним пупком, що проголошує себе центром світу [190, c. 63-64]:  

¡Ay cómo se silbarían 

al ariete los oídos 

si Chamartín nos contara 

lo que oyó cada domingo! 
Romance de Pahíño Pedro de Miranda [II, c. 178] 
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Аналіз інструментів номінації місць розгортання спортивних подій довів, 

що актуалізується інтердискурсивний перетин із релігійним дискурсом, а 

лексема el templo є продуктивною на позначення місця дії: Wembley, el 

remozado templo del fútbol [399]; Lleva trabajando en él seis años y lo 

consiguió en Maracaná, en el templo del fútbol mundial [625]; “El Bernabéu es 

sagrado, es como irrumpir en el templo del fútbol” Manuel Martos [XIV, 

c. 144]; Al manacorí le impresiona la catedral de la raqueta por los silencios 

que hay durante los puntos… [486]. Показово, що стадіон у м. Більбао, на 

якому тренується команда “Атлетік”, названий на честь святого Маманта, а 

в наш час його метафорично називають “la Catedral” [347, c. 53]: En el 

penúltimo clásico, la penúltima misa mayor de la Catedral (la última será dos 

semanas contra el Barça) estaba el público dispuesto a chillar y aplaudir a partes 

iguales [131]; Los combinados vasco y catalán conmemoraron en un ambiente 

festivo y con continuos gritos a favor de la independencia el centenario del 

primer amistoso en el que se midieron ambos, el que se disputó en la antigua 

‘Catedral’ el 3 de enero de 1915 [852]. Cаме легенда про святого, якого за 

непохитність його віри мусили з’їсти леви, проте не зробили цього, а 

навпаки, перейшли на його бік, стала підґрунтям для сьогоднішнього 

метонімічного найменування гравців цього футбольного клубу – los leones 

[XXI, c.100]: Las obras del nuevo San Mamés obligan a los leones a jugar de 

nuevo en Anoeta como anfitriones [335]. “Проведення мес” є характерним і 

для інших стадіонів: Que digan misa, aseguran en el Camp Nou [134].  

До стадіонів так само, як і до справжніх святинь, організовуються 

паломництва, а тому лексеми аналізованого тематичного блоку також 

активно вживаються в медіа-текстах та книгах досліджуваного корпусу: 

Así, y casi 80 años después de la primera celebración, de nuestro primer 

peregrinaje triunfal, los béticos sabemos que, cuando pasa algo, es allí donde 

hay que ir [XV, c. 187]; El beticismo, que no es una religión (o sí), también 

tiene su templo – ese pedazo de Villamarín, el “platillo volante”, que diría el 

otro –; sus ritos – la cervecita en la calle Tajo o en el Cástulo, el himno a 



	  

	  

171 

capella, el bocata del descanso –, y, por supuesto, sus peregrinaciones [XV, 

c. 186]. 

Т. Надаль і П. Мас визначають, зокрема, тенісний поєдинок як такий, 

що відбувається поза часом (час у такому випадку є міфічним, 

божественним) і простором реального світу, а також наголошують, що 

теніс є міметичною інсценізацією боротьби між двома героями [262, с. 21]. 

Натомість С. Коннор зауважує, що у футболі та баскетболі час, протягом 

якого триває гра, мислиться як чисте та нейтральне положення “поза”, як 

зовнішня сторона, такий собі безколірний та позбавлений тертя засіб, а 

змагання між самими командами – це насправді боротьба проти часу 

суперника [190, c. 70, 77]. Опис таких детальних миттєвостей мовними 

засобами допомагає створити ефект присутності для читача: Esa fue una 

jornada larga; las manecillas del reloj avanzaban hacia la hora del partido. Ya 

en el pabellón, un primer contacto con la pista para notar las sensaciones de 

todo aquello que le iba a rodear. Después, el calentamiento previo, los 

aficionados que empezaban a poblar las gradas, los últimos consejos en el 

vestuario, la presentación y … ¡Balón al aire! [VII, c. 160]. Святилищами 

можуть бути не лише просторові локації, а й самі спортивні змагання: el 

deporte ha erigido sus propios santuarios. Uno de ellos es Wimbledon [XX, 

c. 119].  

Головними áкторами спортивного дискурсу є герої, які з 

найдавніших часів (згадати хоча б давньогрецьких героїв – Геракла чи 

Одіссея; християнські мученики та ін.) були приречені на страждання та 

випробування. Сучасний ІСД яскраво демонструє слушність 

артикульованої тези. Зокрема, використання лексем “mártir”, “víctima”, 

вказує на жертовний характер героя, що зближує його зі святістю [324, 

с. 117]: En Betis ha habido de todo, hasta mártires [XV, c. 108]; Se sobrepuso a 

todas las dificultades, aguantó la violencia de Holanda, buscó su momento y lo 

encontró en un remate para la historia, un derechazo de Iniesta a última hora, 

con el tiempo casi vencido [XX, с. 487]; El destino exigió un último martirio, un 
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ascenso a la pira donde la selección encontró a un ángel vestido de azul cielo 

[XXI, c.140]; Atrás quedaban más de nueve meses de calvario [VII, c. 178]; Y 

finalmente el Betis fue víctima de un 3-0 en la fría Moscú de marzo ante el 

Dynamo ruso [XV, c. 165]. 

На окрему увагу заслуговує особистісний чинник, врахування якого 

вимагає дослідження релігійної термінології. За Д. Фрезером, релігія за 

видимою завісою природи передбачає дію свідомих чи особистісних сил, 

що знаходяться над людиною, тобто, на відміну від магії, відбувається 

допуск особистих агентів [142, с. 77]. Найпродуктивнішими лексема в 

аналізованій парадигмі є: 

- Santo, salvador, sagrado, divino: ‘Santo’ es uno de los apodos que 

recibe Casillas. Ciertamente, sus paradas a veces parecen milagros. [51]; Las 

manos del santo. Milagroso Iker Casillas… [289]; Si Leo era el Mesías sobre el 

césped, Guardiola era el Salvador del club [XIII, c. 195]; Pep Guardiola, el que 

cumplía el papel de cómplice de campo de esa gran comunión de los santos que 

constituyen los feligreses futbolísticos; el partido sagrado Madrid-Barça 

[XXIII, c. 125, 129]; Los dirigentes del Madrid decidieron abrir una 

suscripción popular para la construcción de una estatua que perpetuase la 

memoria de los dos ídolos [XIV, c. 134]; Locomotora James: Zurdo, con 

talento, una técnica divina y con el descaro para buscar la jugada que 

desequilibre el partido [537]; Los valores del madridismo son sagrados e 

inquebrantes (Alfredo di Stéfano) [XIV, c. 9]; La camiseta del Barça siempre 

ha sido algo sagrado para la afición culé [824]; 

- Santísima Trinidad: … una trinidad deportiva donde el padre es el 

presidente, es este caso Florentino Pérez, y los papeles de hijo y espíritu santo 

se los reparten, según la ocasión, el capitán Casillas y el entrenador 

plenipotenciario, Mourinho [IX, с. 100-101]; Además, Isco cuenta con la 

bendición de la santísima trinidad del Real Madrid: Florentino, Ancelotti y 

Zidane [186]; 
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- Profeta: No hay que ver, pues, a Núñez como un dictador a la vieja 

usanza, defendiendo como gato panza arriba su pedestal civil, sino como un 

profeta de una nueva cosmovisión barcelonista en la que la vinculación 

nacional será un simple paisaje emocional para el 11 de septiembre, ni un 

minuto más [XXIII, c. 113]; 

- Ángel: Messi surgió de la nada y encontró auxilio en Di María, el mejor 

del partido, su ángel de la guarda, el que llegó enfilado por el astro donde el 

astro ya no podía [489]; Dos ángeles y un santo [395]; Mario Götze, el nuevo 

Iniesta alemán, tiene el mismo aire angelical que el jugador manchego [616]; … 

como si la inquina del colectivo azulgrana se estrellara  contra la sustancia 

angélica de Emilio Butragueño, más deseado que odiado [XXIII, с. 135];  

¡Ay Jacinto!, si creo lo que miro, 

vuelve la trayectoria del suspiro. 

Tú que multiplicabas tu presencia 

casi desnudo arcángel del deporte. 
José García Nieto “Segunda oda a Jacinto Quincoces” [II, c. 156] 

    Arcángel descendido a la pradera 

pasando – en soberano detrimento – 

del limpio vuelo a la veloz carrera. 
Federico Muelas “Oda a Jacinto Quincoces” [II, с. 158] 

- Altar: La energía es voluntaria y ritualmente ofrecida en el altar del 

fútbol donde lo ordinario se transforma en extraordinario [304, с. 45]; … Su 

espléndida final de Champions le colocaban en los altares del madridismo, que 

pedía que se frenase su marcha, tantas veces anunciada. Se ha convertido en el 

ángel de la albiceleste, a la que salvó a falta de dos minutos del final de la 

prórroga en el partido de octavos [493]; Empiecen a pujar si Messi, en su tercer 

Mundial, llega al altar: Maracaná [549]; 

- Обряди та особи, пов’язані з хрещенням: Antes de su bautizo, el 

padrino del equipo empezó a abrir el camino de la victoria; El bautismo de 
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Rakitic en el Camp Nou resultó esperanzador desde todo punto de vista [790; 

792]. 

- Лексеми, що ототожнюються з узагальненою семантемою рай: 

Nadie tuvo en cuenta la filosofía de la vida y de la historia de los seguidores del 

Barcelona, desesperados ante el espectáculo de la ciudad dividida entre un 

campo de concentración para globalizadores, otro para antiglobalizadores y el 

limbo, el estadio del club, el único prado de Edén donde realmente se jugaba 

algo serio [XXIII, c. 167]; La Albiceleste no solo mantuvo el tipo, sino que llegó 

a tener las llaves del paraíso en más de una ocasión; Higuaín, por dos veces, 

tuvo el edén en sus botas [616]. 

Під модальністю естетичної діяльності (за Кантом [цит. 37, c. 42] – 

спостереження за спортом є естетичним переживанням) розуміється 

створення колективного тіла та майже християнського поклоніння йому. 

Герої спортивного дискурсу, відтак, можуть наділятися рисами та 

чеснотами не лише святих, а й самого Бога, можуть вмирати і воскресати. 

Це своєрідна сучасна інтерпретація Deus ludens VS Deus faber. У наш час 

різні види спорту стали масовими феноменами саме тому, що мають 

власних, здатних на чудо божеств, які мали шанси стати сучасними 

міфами.  

Проникнення релігійного дискурсу у спортивний дискурс Іспанії, 

їхній постійний діалог є очевидним у мові: No conviene excitar la cólera de 

los dioses menores del fútbol y otros espectáculos minimizando al Real Madrid, 

que fue algo más que un club y algo más que un equipo de fútbol [XXIII, 

с. 154]; Las canchas existen para que la gente se dé vacaciones de sí misma y 

pueda adorar a dioses en camiseta. Cuando están vacíos, los estadios son 

mausoleos a la nada [XXIV, с. 135]; Él, Puskas, Gento y Santamaría eran 

dioses sagrados [540]; En Brasil hay dos cosas sagradas que están por encima 

de todo: Dios y su equipo de fútbol [600]; Aunque en una pista de baloncesto 

mitad extraterrestre, mitad humano, la vida le ha obligado a madurar más 

rápido de lo que marcaba la edad [VII, c. 16]; En definitiva, Nadal es quien es 
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porque ha “sabido” aprender y se entrena con el orden, la proporción y la 

armonía de Apolo, y juega con la alegría y la arrebatadora inspiración poética 

de Dioniso [262, с. 131]. Більше того, сам Бог навіть може грати у футбол: 

Pelé: Fue un pionero. Espero que Dios lo tenga en su selección [584] чи бути 

посередником-суддею у грі:  

...Juego duro. Pobres 

ciegos jugando entre desiertos ante un trágico 

público de muertos y sólo Dios por 

árbitro seguro 
Mercedes Saorí “Meditación mientras se juega un partido de fútbol” [II, c. 114] 

Лексеми, пов’язані з Біблією та вірою, також системно представлені 

в ІСД: Había mucho de relato bíblico en aquella derrota; Aplastó a Brasil en 

las semifinales de este Mundial con una humillación de proporciones bíblicas y 

fue el primero en consolar a los jugadores brasileños [597; 599]; … entonces 

corrió, como corren todos los árbitros, y aceptó meterse bajo las faldas 

protectoras de los escudos policiales, como haría cualquier mortal, un servidor 

incluido, si el Dios de todos, incluso de Noriega, le hubiera convocado para el 

ejercicio de arbitraje. Más tarde, el adolescente sensible se dio cuenta de la que 

había armado y esperó comprensión de sus compañeros de secta y de la alta 

curia de su Iglesia negra de calzón corto [XXIII, c. 194]. Останній приклад 

свідчить про опис арбітрів (важливою є характерна уніформа), які стають 

представниками окремої релігії.  

Наступні два приклади ілюструють використання релігійного коду 

для ефективнішого структурування повідомлення шляхом використання 

усталених схем початку й кінця проповіді: En el principio fue el verbo, y 

además Cruyff y Rexach respaldaron la candidatura de Núñez frente a Ariño y 

se convirtieron en elementos determinantes de su primera victoria [XXIII, 

c. 118]; Gamper no pudo darle nombre al estadio que construyó Kubala, y 

Cruyff vive en el exilio interior a la espera de la resurrección de la carne, el 

perdón de los pecados, la vida perdirable. Amén. [XXIII, с. 113]. 
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Невід’ємним атрибутом кожного святого, найвищим доказом його 

“святості” є сотворення чуда. Лексему milagro, médico milagro було також 

зафіксовано дослідником мови іспанського спорту Х. Кастаньоном 

Родріґесом у праці “Palabras en juego” [280, c. 31]:  El Betis culminó en 

aquella jornada su lento declive tras una brillante década en Primera, después 

de dos temporadas en crisis permanente, habiendo salvado la categoría de 

milagro la temporada anterior, también en las Islas Canarias, ante Las Palmas, 

con gol milagroso de Calleja tras jugadón de Zafra [XIV, c. 108]; un nuevo 

título para el Barça, el cuarto de 2015, después de otro gol milagroso en la 

prórroga. [986]; Sin Messi, los azulgrana se toparon con un milagro. Porque no 

podría calificarse de otro modo el gol perpetrado por Alexis Sánchez… [424]; 

El encuentro entre el jugador de averiada cibernética y el mago de la corte de 

los milagros futbolísticos concentró la atención de todos los espectadores 

[XXIII, с. 149]. 

В ІСД засвідчено звернення до антиподів світлих сил, асоційованих 

із категорією трагічного: Caminaba sonámbulo sobre la pradera Brasil, 

víctima de una debilidad extrema, sin saber qué demonios estaba sucediendo; 

Decir que algún futbolista está al nivel de Leo Messi parecía, durante años, una 

herejía. Para Cristiano Ronaldo era como si se lo llevaran los demonios [546; 

548]; Debía ser éste el año en que el Atlético abandonara por fin este 

malditismo que le hizo diferente al resto y contra el que tanto peleó Luis 

Aragonés, que combatió aquellos demonios desde que en 1974, en Heysel, se le 

escurriera la Copa de Europa... Y así lo entendía Simeone, que agitaba las 

manos como un demonio en esa jaula delimitada por la cal [424]; Alemania 

rompió la racha, la maldición, esa tradición [667].  

Іншою продуктивною лексемою з узагальненим значенням, що 

репрезентує категорію трагічного у межах релігійної інтердискурсивності 

та використовується з метою посилення драматизму спортивної статті, 

підкреслення важливості описуваної події, а також із метою економії 

мовних ресурсів, є la muerte. Системно вживаними є словосполучення pase 
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de muerte (пас назад супернику, який може стати голом), grupo de la muerte 

(група з однаково сильними суперниками), tiempo muerto (паузи в 

баскетбольній грі), muerte súbita (негайне завершення зустрічі): Ferrer, 

después de ir a remolque durante todo el primer set, dispuso de oportunidades 

para adelantarse en el marcador. Finalmente, su rival tomaría la delantera en 

la muerte súbita [963]; Ahí murió el partido para la Real y se abrió el cielo 

para un Eibar... [785]. Крім того, саме за допомогою метафори і уособлення 

можна передати трагізм та напруженість моменту, про який ідеться у 

статті: Murió Argentina y murió Messi, menos Messi que de constumbre, lejos 

todavía de lo que es Maradona para ese pueblo [615]; Nada más comenzar el 

segundo tiempo, Cristiano volvió a aparecer de manera letal [691]; A balón 

parado mató el Madrid al Athletic, antes de que Higuaín marcara el tercero en 

su primera acción en el área y la primera a balón jugado [131]. 

Спорт як віра та релігія у ідеальному вимірі існує лише у своєму 

текстовому вираженні, варто підкреслити, що ця “віра” позбавлена 

трансцедентального характеру і набуває рис звичного життя. Футбол 

визначається як світська релігія у постмодерній Європі [XXIII, с. 19], що є 

частиною релігійного маркетингу. На відміну від класичних міфів, 

існування цих “богів” можна довести, нам доступні їхні фото, їх можна 

побачити по телебаченню, а сучасні засоби масової комунікації 

дозволяють стежити за всіма деталями їх життя. У суспільстві існує 

постійна потреба оновлювати список найдостойніших “святих” спорту, 

адже кожен із них має свій “термін придатності”, кінцевою датою якого є 

перша помилка: Estaba Messi, no el de otro planeta, pero estaba. Y eso es 

mucho. También andaba suelto Müller, ese depredador que caza goles como en 

un safari [616]; Ancelotti también tiene sobrada experiencia en este tipo de 

situaciones, pero tampoco puede hacer milagros en caso de que el jugador se 

empeñe en salir [634]; La FIFA ha escogido a Ronaldo como el Dios menor 

heredero de Maradona capaz de oficiar en la religión del fútbol sin tomar 

cocaina [XXIII, с. 49]; dioses futbolísticos de larga duración; Porque lo que sí 
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parece claro, si los dioses del baloncesto respetan su salud, es que a Ricky 

Rubio le quedan todavía muchos puertos a los que arribar antes de llegar a su 

Ítaca particular [VIII, с. 14]; Allí aparecen las andanzas de seres proscritos 

como Ben Johnson, risueños “extraterrestres” como Usain Bolt, ídolos caídos 

como Marion Jones, dioses de carne y hueso como el “inalterable” Michael 

Phelps [XX, c. 11]. 

На особливу увагу заслуговує аналіз суб’єктивної ролі спортивних 

журналістів та всіх авторів спортивних матеріалів, які є посередниками 

між спортивними подіями та читачами; завдяки рефлексії авторів 

вболівальники мають змогу дізнатися деталі тих сакральних дійств, до 

яких вони не змогли долучитися особисто. До основних шляхів 

проникнення релігійного дискурсу у спортивний (крім метафори та 

метонімії), належить комунікативна стратегія сарказму: … es sabido que la 

selección española ha sido creada por Dios para llegar a los cuartos de final de 

las competiciones donde se presente. No está mal. Pero eso ya no es épica ni es 

nada. Eso es la expresión del justo término medio entre los países creados para 

ganar la copa del Mundo y los creados para aplaudirles [XXIV, с. 202]; un 

Dios lesionado, algo gordo y excesivamente partidario de la felicidad [там же, 

с. 57]; Los béticos somos nación, clan, pueblo elegido por Dios [XIV, с. 155]. 

Якщо ж надзвичайні риси спортсменів не можуть бути пояснені 

законами фізики, то автори текстів вдаються до використання не лише 

релігійного коду, а й звертаються до надприродних магічних сил. 

Залучення елементів наприродного було зафіксовано й іспанськими 

дослідниками мови спорту: [161, c. 26-27]. Як зазначав М. Коростовцев, 

магія будь-якої країни ґрунтується на трьох принципах:  

- дійсна або вдавана схожість 

- принцип заміщення (симпатична магія) 

- віра в чудодійну силу слова (магія слова) 

Магія ґрунтується не на емпіричних знаннях людини, а на безсиллі, 

на повному незнанні людиною законів навколишнього світу [76, c. 29]. 
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Наприклад, el precozmente mágico Luisito Suárez [XXIII, c. 163]; Cooperar 

para encontrar un ritmo común donde se adapten las improvisaciones, donde 

dar sentido a las aptitudes individuales con respecto al resto de compañeros 

que hay en una cancha, y a lo que cada uno de ellos debe hacer en función de la 

situación del juego, es parte del atractivo. La calidad no es necesariamente una 

condición para que esa magia funcione…  [XVIII, c. 21]; La Copa levantada en 

Sudáfrica es el cáliz, el grial que España desenterró de una tierra salida de la 

división más atroz e ignominiosa para construir esperanza [XXI, c. 160]; Nadie 

sabía que estaba a punto de emerger un tenista colosal. De físico discreto, 

nunca destacó por sus condiciones atléticas. Era su mágica derecha la que 

derrotaba a sus rivales [XX, с. 97]; El verano de 2005 fue mágico para el Betis 

[XV, c. 210]; Los dos estrecharon la mano, y es que el “23” del baloncesto giró 

la cabeza dos veces para fijarse en aquel chaval que hacía magia con un balón 

[VII, c. 17]; … la magia que sale sus botas vale tanto para un derechazo en el 

Soccer City de Johannesburgo como para dos servicios majestuosos… [466]; Es 

pura magia. Siempre sabe lo que hay que hacer. [755]; Fue el mejor de España 

durante la fase de grupos, y contra Australia tampoco faltó su magia [453]; los 

pies mágicos de Khedira [571].  

Цікавим є проведення паралелі між мистецтвом тавромахії та 

спортом, особливо в контексті Андалусії: pero más allá de logros concretos y 

nombres particulares, de lo que no cabe duda es que el hilo directo entre lo 

taurino y lo bético existe, que ambas emociones comparten la magia y el arte 

entre sus ingredientes y que tantos maestros del toreo no se han equivocado en 

los últimos cien años al elegir el Betis como objeto de su afición futbolística. 

[XIV, c. 199].  

Як свідчить проведений аналіз, почуття причетності до масштабної 

події, що відбувається в особливому хронотопі за участю героїв, яким 

поклоняються та яких наділяють надзвичайними рисами, вказує на 

важливу прагматичну роль релігійно-магічної складової у творенні 

спортивного дискурсу сучасної Іспанії. Закони фізики та моторики 
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доповнюються залученням надприродних характеристик до опису тих 

перемог команд та опису таких непересічних рис спортсменів, які 

неможливо описати, використовуючи тільки спортивну термінологію. 

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. 

3.3.3. Взаємодія спортивного дискурсу з мистецьким та науковим 

дискурсами  

Ще одним важливим джерелом інтердискурсивності спортивного 

дискурсу є художній дискурс. Як стверджує А. Кібрик, коли письмовий 

модус поєднується з одним з функціональних стилів (офіційним чи 

науковим), виникає “ефект резонансу” – рельєфність і частотність 

відповідних характеристик подвоюється [64, c. 12]. У нашому випадку 

йдеться про поєднання художнього та публіцистичного функіональних 

стилів, а також проникнення пісенних, літературних, мистецьких жанрів у 

канву спортивного дискурсу. 

У сфері кіноматографу і театру виокремлюємо такі головні джерела 

походження лексем:  

- Артефакти та мистецькі реалії: A medida que pasaban los años, el 

rendimiento de Ricky mejoraba; pasó de ser un actor secundario a poco tener 

un papel protagonista en el equipo [VII, c. 74]; La puesta en escena de los de 

Del Bosque fue prometedora [187]; Seguro que en el guión escrito por el 

francés no existía una goleada tan abultada como la vivida este sábado ante su 

‘enemigo’ José Mourinho [413]; La ausencia de argumento lleva a un 

espectáculo mediocre, vacío, con poco interés… [III, c. 43]; A falta de muy 

pocos días para que se eche el telón al mercado de fichajes [340]; Si el fútbol 

tiene un guionista, que le den el Oscar porque ayer se lució con un argumento 
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que opuso a un jugador descomunal capaz de dominar un partido de cabo a 

rabo [987]. Також зустрічаються випадки перетину театрального дискурсу 

з іншими, зокрема релігійним: La parroquia local disfrutó del mejor primer 

acto rojiblanco en mucho tiempo. … El segundo acto de la obra fue bien distinta 

[132]. Показово, що словосполучення hacer teatro фіксується у словнику 

спортивних термінів на позначення симулювання гравцями фолу від 

команди-суперника для того, щоб арбітр передав м’яч [347, с.144-145]. 

Тобто пряме вживання hacer teatro характеризується радше негативно 

маркованими конотаціями, аніж асоціюванням із високим мистецтвом.  

- Жанри кінематографу й театру: A la espera de solucionar el culebrón 

de Gareth Bale, el Tottenham comenzó su andadura en la Premier con una 

victoria a domicilio... [243]; … dejó de ser un árbitro de fútbol para convertirse 

en el héroe de una tragedia griega [XXIII, c. 193]. 

- Порівняння з відомими кіногероями та назвами (а отже, і 

сценарієм) з фільмів: ¡Bienvenido Míster Marshall! [VII, c. 125]; Havi 

Hernández en el Forrest Gamp de la selección, pero el Forrest Gamp 

inteligente [XXI, c. 152]; tampoco es un entierro muy ortodoxo y no se trata de 

hacer como en el gran Lebovski… [III, c. 119]; Días de vino y rosas en el 

Atlético [386]; 

- Прямі цитати та покликання: Decían en Sospechosos habituales que el 

major truco que el diablo inventó fue convencer al mundo de que no existía  

[245]; En una de las películas de la saga El Padrino … el Don al que daba vida 

Marlon Brando decía en un momento determinado que uno debe tener cerca a 

sus amigos, pero aún más cerca a sus enemigos. El Madrid no tiene esa suerte, 

ya que su verdadero enemigo, el Barça, está bastante lejos [IX, c. 145]; Quizá 

el Barcelona recuerde por un momento todas aquellas añejas, plasmadas en 

imágenes ahora tan lejanas. Fotografías que no desvelarán nunca lo inhóspito y 

duro del viaje, tal y como reflejó el Kerouac de On the road: “…” [424]. 

Цікавим, на наш погляд, є ефект творення телевізійної трансляції 

матчу на папері, що ґрунтується на детальному описі динаміки змагання за 
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допомогою однорідних предикатів: Parecía que la segunda mitad iba a 

arrancar con dominio del Málaga cuando Gerard Piqué sorprendió con una 

acción excelente, de auténtico crack. Andrés Iniesta vio su irrupción en el área 

y le envió un centro largo. Gerard controló el esférico con el pecho y se inventó 

un remate seco y ajustado al palo. [81], а також на вербалізації детальної 

панорами і різноплановості ситуації як своєрідного стоп-кадра: El público, 

enrabietado por dos agarrones de Arbeloa en su área que eran penaltis; 

Mourinho y sus escoltas del banquillo dando la matraca al cuarto árbitro, al 

tercero y al primero; … y con Pepe tarjeteado por llevarse un mamporro en la 

boca [7]; Corría el minuto 21 y se hizo el silencio en Maracaná. Todos 

contenían la respiración ante la jugada que podía decidir el Mundial [630]. 

Такі приклади вказують на важливість зупинки “сакрального” часу у 

спортивному дискурсі. Цей прийом уможливлює творення ефекту живої 

телевізійної картинки на папері, коли в читачів складається враження 

власної присутності на події [Додаток Е]. 

- Література 

 Однією із найпродуктивніших зон інтердискурсивності є сфера 

літературної творчості. Проаналізований ілюстративний матеріал 

засвідчив існування тенденції до порівняння вчинків спортсменів із діями 

літературних героїв, коли автори прагнуть підкреслити своє суб’єктивне 

ставлення або пояснити надзвичайні події. Апелювання до жанрового та 

стильового різномаїття літератури спрямоване на увиразнення 

інформативності повідомлення. Драматизм та експресивність спортивної 

оповіді так само стають можливими за допомогою залучення до 

спортивного дискурсу літературного коду. Наведемо деякі приклади: Cada 

contraataque parecía que iba a acabar en gol, una oda al fútbol directo. [413]; 

Para la familia Messi, no solamente para Lionel, lo que ha pasado es una 

especie de cuento de hadas… [III, c. 57]; En la mitología griega existe un río 

que se llama Leteo, cuyas aguas beben las almas para encontrar el olvido. La 

gran mayoría no queremos beber esas aguas. Primero porque estamos vivos y 
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segundo porque sabemos quien es Casillas y no entendemos que continúe esa 

insoportable injusticia mourinhista [344]; Esta historia tiene todos los vicios 

que la orgía mediática necesita: exageración, conflicto, anécdota, dos 

personajes vencedores, individualización del éxito y de fracaso… [X, c. 123]; 

Realismo mágico en el Camp Nou [284]. 

У цій же зоні інтердискурсивності виділяємо звернення до казкових, 

міфічних та фантастичних героїв та алюзії на відомі літературні твори: Con 

su política blanda, Florentino Pérez creó hace años un monstruo, un dragón al 

que se le reproducen las cabezas, como a la gorgona [127]; … no pudo más que 

rendirse al Harry Potter español: “Va a ser muy bueno, con solo 17 años posee 

mucho talent. El cielo es su límite” [VII, c. 83]; Enfrente estaba su bestia negra, 

al que nunca había logrado vencer, José Mourinho [413]; Tiempos en los que 

Francia cargaba el miedo, en los que los Cristianos del fútbol eran Polifemo 

[XXII, c. 217]; las cenicientas deportivas; fue un talón de Aquiles del mítico 

entrenador [VII, c. 20; 186]; Trabajaré más, aunque no puedo hacer Milagros. 

No soy Merlín o Harry Potter [X, c. 86]; Nada hay más triste [XXIII, c. 152]; El 

genio frotaba menos la lámpara que al inicio del Mundial [655]. Звернення до 

таких прецедентних текстів є ще одним доказом відкритості ІСД та 

емоційно-суб’єктивної маркованості спортивних повідомлень різних 

жанрів, зумовлене прагматичною настановою авторських текстів [Додаток 

Е].  

- Історія 

Йдеться про лексеми на позначення історичних реалій та відомих 

історичних постатей, адже звернення до героїв минулого допомагає 

підкреслити велич сьогоднішніх звитяжців. Окрім того, вживання 

аналізованих лексем підпорядковане реалізації принципу економії мовних 

засобів: Los colegiados intervienen en contra de sus intereses y los contrarios 

los desafían como cosacos [1]; Ibrahimovic y su guardia pretoriana [12]; 

Pitágoras de España buscaba constantemente sus hipotenusas [XXII, c. 238]; 

Con el gol de Isco me acordé de Darío Toribio, chaval de 24 años … tan 



	  

	  

184 

vikingo como David [250]; 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. [801]; 

… comparó las victorias del Barça a las de Atenas sobre Persia [III, c. 83]; Las 

quiebras del espíritu nacional fueron evidentes, aumentadas a continuación por 

el pacto Pujol-González, principio del fin de la inversión de la corriente 

histórica iniciada por el matrimonio de Isabel y Fernando. ¿Quién era 

Fernando y quién Isabel? ¿Acaso no parecía Pujol más Isabel de Castilla, 

dispuesta a no cambiarse de camisa hasta el final de la Reconquista? [XXIII, 

c. 156]; Los Wolves venían de una larga trayectoria por el desierto con la era 

post-Garnett, solo alumbrada por la llegada de Kevin Love en 2008 procedente 

de Memphis [VI, c. 149]; La Dama de Elche no es tan atractiva [364]. 

- Живопис 

За допомогою інструментарію, запозиченого зі сфери 

образотворчого мистецтва, на папері витворюються вербалізовані картини 

спортивного протистояння, що, з одного боку, увиразнює ставлення 

авторів до спорту як до правдивого канонічного мистецтва, з іншого – за 

допомогою засобів інтермедіальності створюється динамічний образ 

спортивної події: Ha bastado una pincelada para comprobar los planes de 

salida de Valverde con su nuevo equipo [252]; El Chelsea se impuso 6-0 ante un 

débil Arsenal que estuvo desdibujado durante la totalidad del encuentro [413]; 

Y los tres goles como los tres soles de Pedro, Messi y Villa en 2011, verdaderas 

obras de arte [III, c.18]; la edad dorada del Wimbledon [X, c. 94]; Lo más 

destacado fue, eso sí, el gol de Robben, una auténtica obra de arte [367]; ... el 

Museo del Real Madrid ofrece otro tipo de arte: es el auténtico Louvre del 

fútbol, un templo con más de 10.000 trofeos [XIV, c. 11]; El Atlético está como 

un pincel [757]; … los béticos recordamos lo privilegiados que fuimos por 

poder disfrutar de un futbolista que aunaba el genio, la calidad y el talento de 

un artista con el pundonor y la entrega de un gran profesional [XV, c. 197]. 

Комікси про Супермена також стали джерелом, яке використовують творці 
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ІСД: Argentina conoce la fórmula de la kryptonita necesaria para devolver a su 

dimensión terrenal incluso a equipos capaces de balear por 1-7 a Brasil [612]. 

Використання лексеми arte підкреслює ставлення до спорту як до 

мистецтва, що існує в естетичній категорії прекрасного. 

- Музика і танці 

Аналізуючи музичний дискурс у творенні спортивного, варто 

зауважити, що лексеми “bailar”, “cantar”, “director de orquesta”, “fútbol-

acordeón”, “ritmo lento”, “ritmo rápido”, “ritmo trepidante” було зафіксовано у 

93 спортивних виразах, показових щодо залучення гри, мистецтва у 

поетику спорту [291]. Застосовуються вони за принципом суміжності 

фізичної діяльності, легкості рухів, злагодженої (як в оркестрі) гри 

учасників, доброго ритму. Серед проаналізованого корпусу виділяємо такі 

приклади: Hasta esa fecha, los “hestetas” solo habían visto en Alemania a una 

banda de pueblo con Khedira, “el tuercebotas de Mourinho”, tocando el bombo 

y Ozil el violín [613]; El fútbol aparece… como una especie de batalla danzada, 

una coreografía dirigida a un fin particular [III, c. 54]; Suele decirse que 

George Best, apodado el quinto Beatle, fue el primer futbolista-pop; Y tras todos 

ellos, Cruyff, quien encadenó cuatro Ligas consecutivas, orquestó la conquista 

de la primera Copa de Europa [X, c. 39]; los números del Madrid van in 

crescendo con cada nueva temporada [IX, c. 121]; El gol fue un rayo en la 

mente del Elche, que atisbó chicha en una Real aturullada, sorda por la música 

de la Champions [370]; Ricky llevó la batuta de una orquesta con unos músicos 

que tocaban solos [VII, c. 114]; Lo demás son parole, parole, parole… [342]; 

Croacia, otra selección europea para casa, fue despedida con un conocido “Ay, 

ay, ay, ay, canta y no llores…”. Al menos, nadie mejor que los mexicanos para 

cantarte el Cielito Lindo [455]; El Sevilla puso música de tambor a un partido 

que llevaba el guion de un Messi imperial hasta que emergió Pedro camino de 

Manchester [989]. 

Лексема bailar зафіксована у словнику футбольних термінів як термін 

на позначення такого постійного передавання м’яча у футболі, коли 
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команда суперника не встигає його забрати [332, c. 40]. Проте у 

проаналізованому корпусі текстів нами засвідчено проникнення саме 

художнього дискурсу у спортивний: la pareja de baile que formaban Xavi e 

Iniesta, con Busquets, majestuoso, de dama de honor [2]; Un baile dedicado a El 

Fari cierra la jornada de Fernando Verdasco, en cuya cabeza resuenan durante 

todo el día Torito Bravo y El Dinero: el madrileño gana por triple 6-4 al francés 

De Scheppers y se pone a mover la cintura porque celebra que por fin ha 

alcanzado los cuartos en todos los grandes [196]. 

Архісему ballet фіксує у своїх працях і Х. Кастаньон Родріґес, 

аналізуючи 1673 спортивні терміни: baile, ballet, pierna de ballet doble, 

pierna de ballet [280, c. 30-31]: Esta división entre béticos y sevillistas provoca 

que la ciudad se mueva como un dúo de ballet [XV, c. 31]; Los goles del 

Wimbledon parecían guinizados: solo la existencia de una suerte de coreografía 

pactada con el conversario podia explicar…; Algunos parecían bailarines de 

ballet [X, c. 94; 105]; El equipo se asemejaba a un ballet perfectamente 

orquestado, de belleza infinita [339]; España arrancó con más ritmo del que 

solía en este campeonato. Alonso, fantástico de principio a fin, con el balón y sin 

él, tiró de catálogo en defensa y ataque, Xavi volvió a ser el satélite que 

acostumbra, Iniesta se alistó al Bolshoi y Cesc puso a todos en órbita con sus 

movimientos entre la zaga azzurra [46]. Застосування у цьому прикладі 

музично-танцювального коду для опису матчу Італія-Іспанія 

супроводжується посиланням на пісню А. Челентано, яку виконували 

гравці збірної Італії, переспівану згодом німецькою групою Die Toten 

Hosen. Ця пісня стала гімном Чемпіонату Світу ФІФА 1990 р., який 

відбувався в Італії. Відтак, поєднання музики й літератури, тобто перетин 

різних полів інтердискурсивності, є також характерним для ІСД: Poesía 

sobre el pasto. Rock eleсtrizante o la mejor melodía clásica. Don Alfredo 

dominaba todas las partituras [556]. 

- Цирк. Ця лексема узагальненого значення не є продуктивною у 

творенні спортивного дискурсу. Варто зазначити, що, на відміну від 
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попередніх мовних одиниць, аналізована лексема, як правило, маркована 

негативними конотаціями: Parecemos un circo andante, los jugadores se 

merecen volver nadando [IX, c. 106]; Si la Real monta un circo, le crecen los 

enanos [234]; Claro, el fútbol es el circo que ayuda a olvidar la falta de pan 

[III, c. 167]; Comenzó el carrusel de ocasiones de los alemanes, pero también 

surgió la figura de Willy Caballero [128]; Me hace gracia eso de que no damos 

espectáculo. El fútbol no es un circo [IX, c. 138]. 

- Кулінарія 

Звернення спортивного дискурсу до кулінарного поля мотивується  

творенням метафор, які вказують на існування сильнішого суперника, що 

поглинає іншого, або ж навпаки – тендітного слабкого антагоніста: 

Alemania se comió a Brasil en media hora [592]; Sus cinco primeros minutos, 

de manual futbolístico, moviendo el balón con soltura y velocidad. Italia tragó 

saliva. [187]; Modric ponía un poco de pimentón en sus acciones… [131]; 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… [XXIII, c. 138]; Los entrenadores son como el 

pescado: pasado un tiempo, empiezan a oler [IX, c. 50]; Tenía solo 21 años y 

era líder de aquel equipo que le necesitaba como el comer [VII, c. 130]. Навіть 

неофіційна назва гравців та вболівальників ФК “Реал Мадрид”, (за 

характерним кольором форми) – los merengues (тістечко безе); лексема 

зафіксована словником Королівської Академії іспанської мови RAE. 

- Медицина і фізіологія є окремим джерелом інтердискурсивності, 

що твориться за допомогою образних метафор: España fue una hemorragia, 

calamitosa en todas sus líneas y terminó por los suelos, como un guiñapo [434]; 

una derrota que nos dolió [345]; Su trabajo es impagable, mientras que su 

precisión en las jugadas de estrategia de estrategia puede calificarse de 

quirúrgica [797]; Un año después, el Atlético salió de su letargo y consiguió su 

celebradísimo doblete de la 95/96 [IX, c. 44]; … para impedir que el cáncer de 

los egos, tan natural en el mundo de divinidades en que se ha convertido la élite 
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del fútbol, hubiera hecho metástasis en el Madrid [VIII, c. 63-64]; el carácter 

forma parte de su genoma [IX, c. 111]; Victoria ante Gran Bretaña, 84-76, pero 

con muchísimo sufrimiento; tanto que a menos de 4 minutos para el final del 

partido España estaba 4 abajo y fuera del Europeo. ¡Aquello era de taquicardia 

constante! [VII, c. 101]; Venció España sin aparente esfuerzo, remontando el 

ánimo poco a poco, como si el juego fuera un factor terapéutico [475]; Sin 

embargo, la herida entre el Bayern y el mediocentro ya no podía cerrarse [499]; 

Todo lo contrario de Alemania, que recibió una inyección de moral y confianza 

directa a la vena [592]; … tal vez la derrota sirva de vacuna e inmunice al país 

sobre excesos, para lo bueno y malo… [620]; El Real Madrid se comunica con 

el mundo entero a través del fútbol, que es su sistema nervioso central, su 

columna vertebral, lo que le da sentido [IX, c. 130]; Cuando Morato sustituyó a 

Benzema, a falta de diez minutos y con el partido por empatar, pensemos que lo 

de Ancelotti tal vez no sea un orzuelo, sino un ojo inyectado en sangre. 

Seguiremos con atención su evolución oftalmológica [248]; El olfato de gol 

[251]. Останній приклад є особливо цікавим, оскільки словосполучення 

olfato de gol зафіксовано у словнику спортивних термінів на позначення 

вміння деяких гравців забивати голи [347, c.115], що, у свою чергу, 

перегукується із проаналізованою вище концепцією арете. Таким чином, 

згадування авторами про хвороби, поранення та та біль спрямоване на 

підкреслення смутку від поразки, а також сприяє увиразненню негативних 

рис суб’єктів спортивного дискурсу. У таких текстах простежується 

реалізація естетичної категорії трагічного, а також концепцій нарсицизму 

та гібрису.  

Мистецький та науковий дискурси, як це засвідчив проаналізований 

корпус текстів, є досить продуктивними у своїй взаємодії зі спортивним. 

Зазначена зона інтердискурсивності вказує на арсенал лексико-

стилістичних засобів, які використовуються авторами текстів з метою 

підвищення рівня експресивності в описі чи аналізі спортивних подій. Так, 

до діалогу зі спортивним дискурсом долучається дискурс кінематографу й 
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театру, літератури й живопису, історії, музики та хореографії, цирку, 

кулінарії, медицини і фізіології.  

Висновки до Розділу 3  

ІСД засвідчує свою соціальну природу, адже через аналіз текстів 

спортивної тематики стає можливим простежити особливості 

соціокультурних процесів та мовної ситуації сучасної Іспанії. Йдеться про 

лексичне інкорпорування баскської та каталонської мов у сферу слоганів, 

ономастики й топонімії; вплив англійської мови виявляється як у 

позначенні назв клубів, калькованих термінах, так і окремих лексемах, що 

використовуються без перекладу; французької, італійської та 

португальської – у першу чергу, в характеристиці стилів гри чи в 

спортивному ономастиконі (назви команд). Галісійська мова та 

діалектизми представлені доволі спорадично. Очевидним є існуюче дербі 

між ФК “Бетіс” та “Севілья”, протистояння ФК “Реал Мадрид” та ФК 

“Барселона”, що виливається у творення семантем типу beticismo, 

deportivismo, valencianismo, espanyolismo, barcelonismo, barcelonista; 

madridismo, merengue (madridista); culé (catalanismo, barcelonista); Dream 

Team, та суміжних з ними лексем Més que un club, culé, azulgrana як 

тенденцію до підтримки конкретних клубів, а також un español на 

позначення атрибутів національної збірної. Термін лінгвокультурема 

вжитий на позначення міжрівневої одиниці, що описує спортивне 

протистояння, включаючи як мовний, так і позамовний чинники 

(наприклад, лексема catabarça, що утворилася шляхом складання основ від 

“Барселона” і Каталонія). 

У результаті проведеного дослідження встановлено, що редакції 

спортивних періодичних видань займають відверто вболівальницьку 

позицію, що виявляється у першочерговості висвітлення подій певного 

клубу: “Sport” і “Mundo Deportivo” – “Барселона”, “As” – “Реал”; лексико-

семантичне наповнення книг публіцистичного стилю увиразнює 
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значимість одного клубу на противагу іншому.  

Відображення сучасного життя Іспанії в межах ІСД простежується і 

завдяки залученню національних культурних кодів у мову спорту. Як у 

газетних статтях, так і в книжковій публіцистиці автори текстів апелюють 

до культурних реалій для опису спортивних подій та характеристики 

спортсменів. У результаті проведеного лінгвістичного аналізу нами 

виокремлено семантичне поле кориди, елементи національної кухні, а 

також іспанські мистецькі символи як поля широкої семантики: 

література, театр, музика і танці, вказівки на історичне та політичне 

життя Іспанії. Прагматичною метою використання таких лексем є 

прагнення авторів відтворити динаміку спортивної події на папері, 

скоротити відстань між творцями текстів і читачами шляхом апелювання 

до загальновідомих культурних реалій та символів. Таким чином, 

проводиться паралель між вагомістю внеску у визначену галузь знання 

відомих митців з минулого та спортивних досягнень теперішнього. 

Прочитання тексту в ширшому соціокультурному контексті 

уможливлюється шляхом використання спеціальних комунікативних 

механізмів. Автор тексту досягає перлокутивного ефекту по відношенню 

до читача шляхом ототожнення останнього з подією, яка є предметом 

опису. 

Оскільки ІСД не існує як ізольоване закрите явище, він активно 

взаємодіє з лексемами номінативної і предикативної групи, що належать 

до розмовно-побутового стилю. Колористика є продуктивною у творенні 

метонімій, що використовуються на позначення команд та збірних. 

Приказки, сталі вирази, жартівливі висловлювання, фразеологізми, сленг 

також активно застосовуються авторами спортивних матеріалів. 

ІСД характеризується інтердискурсивністю, тобто здатністю 

функціонувати в системі інших дискурсів та водночас змістово й 

функціонально інтегрувати їх у себе. Проаналізований корпус текстів 

засвідчив перетин спортивного дискурсу з релігійним, мистецьким, 
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історичним, кулінарним та медико-фізіологічним у межах однієї 

прагматичної настанови. Час та простір при описі спортивної події 

набувають характеристик надпобутового дійства, що вербалізуються за 

допомогою мовних засобів.  

Результати розділу ґрунтовно висвітлені у публікації [71], а також 

частково – у статті [233]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

Сучасна парадигма мовознавчих досліджень зосереджує увагу на 

вивченні мови у тісному зв’язку із контекстом її породження, соціальними 

умовами продукування та роллю суб’єктів у комунікативному процесі. Усі 

ці твердження реалізуються у площині дискурсивних вчень під кутом 

мовного та прагматичного підходу.  

Аналізуючи дискурс, ми маємо на увазі контекстуально марковане 

комунікативне утворення, що є інтерактивним і спрямованим на 

досягнення конкретної мети. Дискурс є мовою у суспільному вжитку, 

конструктом смислу, що невід’ємно пов’язаний із суспільством. Для того, 

аби зрозуміти його прагматичну спрямованість, варто долучати до аналізу 

індивідуальні чи соціальні умови породження дискурсу його творцями.  

Спортивний дискурс ми розглядаємо як метадискурс, тобто як 

вторинний стосовно головної події, що вже відбулася чи відбудеться, на 

базі якої він вибудовується. У контексті дослідження іспанської мови 

спортивний дискурс є комунікативним і полімедійним, суб’єктивно 

маркованим та експресивно забарвленим явищем, що формується із 

корпусу текстів, які об’єднані між собою спектром спортивної тематики та 

творяться усіма дотичними до спорту суб’єктами.  

Трансформації філософсько-естетичних категорій прекрасного, 

героїчного і трагічного є теоретичним підґрунтям ІСД. Спортивна гра – 

естетична діяльність, що є змаганням за своєю сутністю, формує основу 

побудови сучасного ІСД. У свою чергу грп базується на реалізації агону як 

тенденції до втілення змагального начала природи спорту. Зовнішня 

досконалість, швидкість, влучність, спритність, а також особливий 

спортивний талант і особисті моральні чесноти – все це знаходить свій 

вияв у сучасному іспанськомовному спортивному дискурсі в межах 

концепції арете. Важливим є так само представлення спортсменами 

власного міста, автономної області чи країни, а отже національне визнання 

за спортивні заслуги.  Чинник окремого суб’єкта, харизматичного лідера, 
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який здійснює спортивний подвиг у особливій ситуації (перемога у 

змаганні високого рівня чи неочікуваний вчинок у критичний момент), 

формує собою концепцію героїчного. Опис поразки чи складного 

змагання, завершення кар’єри, спортивних невдач або критики поганої гри, 

травмування, вербалізація приниження гравців та сорому після отриманої 

невдачі, як і сама поразка, є втіленням трансформації категорії трагічного у 

сучасному спортивному дискурсі Іспанії. Гібрис (зухвалість та надмірна 

впевненість у перемозі) та нарцисизм формують собою аксіологічні образи 

позитивне – негативне, героя та антигероя. 

До основних лінгвостилістичних та прагматичних особливостей 

текстів ІСД на морфологічному рівні належать морфеми збільшення та 

зменшення, творення контекстуальних неологізмів за допомогою афіксації 

та основоскладання. Типовим є використання акронімів та апокопи. 

Суб’єктивність та оцінні судження на лексико-семантичному рівні 

представлені використанням прикметників, пов’язаних із приємними чи 

неприємними відчуттями, оцінних і дескриптивно-оцінних прикметників у 

формах вищого та найвищого ступеня порівняння; прислівників, що 

вживаються з метою інтенсифікації судження, і кванторів винятковості та 

універсалізації.  

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 

естетичних категорій прекрасного, героїчного і трагічного. 

Найпродуктивнішими з них є епітети та порівняння, а також 

гіперболізація, іронія, оксюморон, парономазія та ремінісценції. 

Апелювання до емоцій читачів та творення персуазивності конструюється 

використанням метафори та метонімії. Індикативними метафорами 

виступають ті, що позначають суміжність форм чи предметів за 

функціональністю, а також кольору чи смаку, концептуальними – ті, на 
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базі яких ґрунтуються реалізація інтердискурсивності та вказаних 

естетичних категорій. Системно використовується також уособлення як 

різновид метафори. Характерним метонімічним переносом виступає 

використання номера гравця замість його імені; назви країни замість 

гравців; кольору форми замість імен; назви стадіону замість публіки чи 

гравців; частини тіла замість опису якостей спортсменів; ігрового 

інструментарію замість характеристики дій чи якостей гравців; вказівка на 

місце народження, національність чи неофіційні найменування 

спортсменів чи їх команд замість повного імені.  

Суттєвими характеристиками ІСД, що простежуються в 

особливостях лексики, є, зокрема, інтерференції з інших мов. Йдеться про 

термінологічні запозичення та кальковані з англійської мови лексеми, 

каталонську та баскську ономастику, фрагментарну присутність діалектної 

складової, а також назви змагань, команд чи культурно марковані 

найменування стилів гри італійською, французькою чи португальською 

мовами, що наводяться без перекладу.  

Соціокультурна складова ІСД простежується на лексико-

семантичному рівні та дає змогу виявити деякі особливості сучасного 

іспанського суспільства. Зокрема, йдеться про метонімічні позначення 

місцевостей, з яких походять гравці з метою уникнення плеоназму та для 

вербалізації суперництва між спортивними клубами на прикладі різних 

регіонів Іспанії. Найповніше особливості адміністративного поділу країни 

проявляються у семантемах madridismo та barcelonismo на позначення 

традиційного антагонізму між двома іспанськими автономними областями 

– Мадридом і Каталонією, а отже, і між їхніми спортивними клубами, 

зокрема футбольними. Виявлено, що акцентування уваги на власній 

ідентичності характерне для пробарселонського дискурсу (інкорпорування 

каталонської мови в ІСД, акцентування уваги на власній території, 

першочерговість висвітлення подій у пресі).  

Встановлено, що сучасне життя Іспанії в межах ІСД відображають 
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національні культурні реалії, 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. Прагматична мета використання таких лексем полягає 

у прагненні авторів скоротити відстань між творцями текстів і читачами 

шляхом апелювання до загальновідомих реалій та символів, а також як 

апеляція до фонових знань аудиторії.  

Особливостями синтаксичного рівня головним чином виступає 

домінанта експресивного синтаксису, що проявляються шляхом 

використання парцелятивних, односкладних називних, неповних та 

безособових речень. Анафора, рондо, анадиплозис, інверсія, принцип 

контрасту надають спортивному повідомленню чіткої побудови, сприяють 

уникнення багатослів’я і надлишку тих чи інших лексичних одиниць, а 

головне – надають спортивному дискурсу ритму і жвавого звучання. Такі 

синтаксичні елементи фрагментації використовуються із прагматичною 

метою творення ефекту розмовного неформального мовлення, 

обрамленого єдиним інтонаційним контуром, а також з метою економії 

мовних ресурсів.  

Ритмізація повідомлення і контрастування аргументів досягається за 

допомогою паралелізму синтаксичних конструкцій. Використання градації 

підпорядковане творенню ефекту нагнітання читацьких очікувань, а 

діалогічна єдність “питання – відповідь” вживається з метою імітації 

діалогу. Інверсія як синтактико-стилістичний засіб використовується для 

побудови емфази: у спортивному дискурсі активно представлена як емфаза 

підмета, так і додатка, означення чи обставини.  

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 (неоднорідні класи слів, що об’єднуються 
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відповідно до авторської настанови та виконують комунікативну функцію і 

водночас структурують полотно тексту). Залучення 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 

для встановлення контакту з читачами. Маркери контролю контакту і 

апеляції, коментування, організації, відхилення від теми, маркери 

вираження згоди характеризуються вищим ступенем суб’єктивності. 

Дискурсивними маркерами найвищого рівня суб’єктивності є оператори, 

що підсилюють або послаблюють аргументацію чи конкретизують 

інформацію. Композиційна побудова сучасної газетної публіцистики 

доповнюється існуванням спеціальних спортивних рубрик, що засвідчує 

існування майданчиків для суб’єктивного висловлення авторами свого 

бачення тих чи інших подій. Електронна комунікація взаємодіє із 

друкованими виданнями шляхом перенесення інформації з соціальних 

мереж у газети.	  

Діалогічність іспанськомовного спортивного дискурсу та його 

відкритість до зовнішніх впливів простежується через інтердискурсивні 

зв’язки, тобто залучення дискурсів інших сфер життя для опису тематики 

спортивних подій. Основними інтердискурсивними перетинами є контакт 

спортивного дискурсу із релігійним, магічним, мистецьким, науковим. 

Особливу роль відіграє залучення авторами іспанських культурних реалій 

до творення спортивного дискурсу, що вкотре доводить його 

соціокультурну спрямованість та відкритість. ІСД справляє значний вплив 

на розмовно-побутовий дискурс, збагачуючи його новими лексемами. 

Очевидним є і зворотній вплив: прислівникові, дієслівні та іменні сталі 

вирази, приказки та фразеологізми, елементи сленгу, звульгаризована 

лексика – все це додає мові спорту іспанського національного колориту і 

доводить взаємозв’язок між мовою та культурою. Комунікативна 

тональність такої відкритості спортивного дискурсу іспанської мови є ще 
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одним чинником, що дозволяє простежити важливу соціальну функцію 

спортивного дискурсу, яка реалізується у мові.  

Перспективним напрямком майбутніх досліджень іспанськомовного 

спортивного дискурсу залишається вивчення дискурсу вболівальників та 

Інтернет-комунікації із проведенням порівняльного аналізу спортивної 

преси з різних країн, а також залучення інших видів спорту до аналізу. 
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132 El Mundo 4/15/13 Doble ofrenda de Cristiano a San Mamés Ángel González elmundo.es/deportes  
133 As 4/16/13 Cristiano, Messi y el trono mundial Alfredo Relaño elmundo.es/deportes Opinión 
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134 El País 4/20/13 Cesc no juega, marca goles Ramon Besa deportes.elpais.com  
135 El Mundo 4/21/13 Hasta que Cesc quiso Miguel A. Herguedas elmundo.es/deportes  
136 El País 4/23/13 El Madrid baja la persiana al Bayern José Sámano deportes.elpais.com  
137 Marca 4/30/13 Higuaín, Cristiano y Özil, tres goles al 

limbo 
 marca.com  

138 Marca 5/1/13 Entrevista exclusiva a Pau: "Estoy 
preparado para todo y me sorprendería ser 
amnistiado" 

Jesús Sánchez marca.com 	  

139 Marca 5/10/13 Iniesta, patrimonio nacional Sergi Font marca.com  
140 Sport 5/10/13 25 'kilos' por Lewandowski Jant Sánchez sport.es  
141 Marca 5/13/13 El once de la final Rubén Jiménez marca.com  
142 Sport 5/14/13 Carlo Ancelotti dio calabazas a Alex 

Ferguson 
F. J. G. sport.es  

143 As 5/18/13 El Atlético reina en la Copa Juanma Trueba as.com  
144 As 5/18/13 Tres finales de Copa sin Iker Casillas, tres 

finales perdidas 
 as.com  

145 El País 5/18/13 Beckham: el famoso humilde John Carlin deportes.elpais.com  
146 Marca 5/18/13 The 'Special Three' David G. Medina marca.com  
147 Mundo 

Deportivo 
5/18/13 A domicilio no lo rematan  Jon Zubieta c. 6 Reportaje 

148 Mundo 
Deportivo 

5/18/13 La décima es del Atleti Manel Bruña c. 10-11 Crónica 

149 Mundo 
Deportivo 

5/18/13 Un fin de ciclo vergonzoso Francesc Aguilar c. 11 Corner 

150 Mundo 
Deportivo 

5/18/13 Hasta nunca, Mou José Luis López c. 13 Contracró
nica 

151 Mundo 
Deportivo 

5/18/13 El Nº 1 del año Ángel Rigueira c. 26  

152 Marca 5/19/13 El Athletic deja al Zaragoza en estado grave Manuel Malagón marca.com  
153 Marca 5/26/13 Al Mallorca le puede el miedo Manuel Malagón marca.com  
154 As 5/27/13 El Rey Midas piedre el aura Portada as.com  
155 Marca 5/30/13 Seis años después el Barça levanta la Copa 

Catalunya 
 marca.com  

156 Marca 5/30/13 La afición del Zaragoza cree en el milagro Christian Ortiz marca.com  
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157 As 6/1/13 El Zaragoza mira a Galicia Iñako Díaz-Guerra as.com  
158 As 6/2/13 El día más grande en 90 años Abraham Martínez as.com Opinión 
159 Marca 6/24/13 "Oficio para sofocar el bochorno" Enrique Ortego c. 2 Crónica 
160 Marca 6/24/13 Nos esperan tres días de debate del 9  José María Rodríguez c. 4  
161 Marca 6/24/13 Alba colecciona obras de arte Miguel Ángel Lara c. 4  
162 Marca 6/24/13 El once más azulgrana de España Miguel Ángel Lara c. 8  
163 Marca 6/24/13 MVP Neymar J.I.García-Ochoa c. 27  
164 Marca 6/24/13 Trabajo físico voluntario para el plantel Alberto R. Barbero c. 36  
165 Marca 6/24/13 Valdés, a derechazos Nacho Silván c. 14  
166 Marca 6/24/13 Zidane 'fichó' a Isco Hugo Cerezo c. 30  
167 Marca 6/24/13 Río gusta como cuartel para 2014 Miguel Ángel Lara c. 12 Diario de 

viaje 
168 Marca 6/24/13 Al revés de siempre Santiago Segurola c. 18 	  
169 Marca 6/24/13 Tahíti se va a casa con 24 goles bajo el 

brazo 
Juan Castro c. 22  

170 Marca 6/24/13 La Vendetta de Balotelli J. Ignacio García-Ochoa c. 25  
171 Marca 6/24/13 "España ya pensaba en semifinales" Carlos González c. 20  
172 Marca 6/24/13 Torres acelera hacia una nueva Bota de Oro  Miguel Ángel Lara c. 6  
173 Marca 6/24/13 Bale confía en el Madrid Ulises Sánchez-Flor c. 32  
174 Marca 6/24/13 El día de Ancelotti Ulises Sánchez-Flor c. 33  
175 Marca 6/24/13 Pelé es el único que resiste la comparación 

con Messi 
Sergi Font c. 34  

176 Marca 6/24/13 El Barcelona suma otro titulo en infantiles Jorge Callado c. 42  
177 Marca 6/24/13 En el jardín de Federer Joan Solsona c. 44  
178 Marca  6/24/13 "Sin gasolina el coche no anda" Alberto R. Barbero   
179 Marca  6/24/13 Pep Guardiola será presentado como 

técnico de Bayern 
Sergi Font c. 34  

180 Marca  6/24/13 Arrasate arranca hoy su proyecto Óscar Badallo c. 39  
181 Marca  6/24/13 "LeBron es un monstruo" Daniel Senovilla c. 46  
182 El País 6/25/13 “Se está jugando con la reputación de 

España” 
 deportes.elpais.com  

183 El País 6/25/13 Cristiano se cita con el Manchester Diego Torres deportes.elpais.com  
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184 Marca 6/28/13 ¡Jesús, qué final! Portada marca.com  
185 Marca 6/28/13 Benditos 11 metros Miguel Ángel Lara c. 4  
186 Marca 6/28/13 El chico de oro Pablo Polo c. 28  
187 Marca 6/28/13 España, de final en final Enrique Ortego c. 2 La crónica 
188 Marca 6/28/13 La suerte de verse con Brasil en Maracaná José María Rodríguez c. 4  
189 Marca 6/28/13 Navas, por Joaquín; Iker…por Iker Tomás Guasch c. 13  
190 El País 6/30/13 El orgullo de Alves L.Martín deportes.elpais.com  
191 El País 6/30/13 Xavi: “Queremos mucho balón y ser 

protagonistas” 
Luis Martín deportes.elpais.com  

192 El Mundo 7/1/13 El póquer único de Messi Ángel González elmundo.es/deportes  
193 El País 7/1/13 "No somos máquinas" L.Martín deportes.elpais.com  
194 Marca 7/1/13 Ramos: "Intenté ajustar y se va fuera, una anécdota más del fútbol" marca.com  
195 El País 7/2/13 La serena autocrítica de la Roja Ramon Besa c. 47  
196 El País 7/2/13 Verdasco se calma, Ferrer golpea Juan José Mateo c. 50  
197 Marca 7/2/13 ‘Llorentemanía’ en Turín  Alejandro Cisternas c. 22  
198 Marca 7/2/13 Brillan luces, asoman sombres  Enrique Ortego c. 12  
199 Marca 7/2/13 Mensaje recibido Miguel Ángel Lara c. 10  
200 Marca 7/2/13 Neymar de oro Juan I. García-Ochoa c. 8  
201 Marca 7/2/13 Carne de banquillo Pablo Polo c. 6  
202 Marca 7/2/13 "Iker se merece todo" J. Ignacio García-Ochoa c. 11  
203 Marca 7/2/13 Thiago Silva abre una puerta al Barça Sergi Font c. 16  
204 Marca 7/2/13 Un oro forjado en La Bastilla N. Duque y L. Sánchez c. 24  
205 Marca 7/2/13 Una victoria por SMS Joan Solsona c. 28  
206 Marca 7/2/13 Neymar, guaraná para la Liga Enrique Ortego c. 40 Futbolero 

yo soy 
207 Sport 7/24/13 El Tottenham pone 28 'kilos' para llevarse a 

Soldado 
X. Canals sport.es  

208 Sport 7/28/13 Bale podría plantarse para forzar su 
traspaso al Real Madrid 

 sport.es  

209 El Mundo 7/30/13 Ramos, sin mirar atrás  elmundo.es/deportes  
210 El Mundo 8/3/13 El yo-yo de 'Happy One' Ángel González elmundo.es/blogs/de

portes 
The 
special 
two 
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211 El Mundo 8/3/13 'Es Cristiano quien tiene que elegir su 
posición' 

 elmundo.es/deportes  

212 El Mundo 8/8/13 El circo del Balón de Oro  Paco Cabezas elmundo.es/deportes Més que 
un blog 

213 Marca 8/8/13 Mourinho quiere seguir en el Madrid Manuel Saucedo c. 7 ¿Qué 
tenemos 
hoy? 

214 Marca 8/8/13 Florentino toma las riendas  c. 1, portada  
215 Marca 8/8/13 Los 10 de siempre … y el Guaje Luis Aznar c. 12  
216 Marca 8/8/13 Florentino acelera Pablo Polo c. 2  
217 Marca 8/8/13 Descuelga las botas Pablo Polo c. 4-5  
218 Marca 8/8/13 La dupla de oro funciona Sergi Font c. 8  
219 Marca 8/8/13 Hasta siempre, Albelda Diego Picó c. 14  
220 Marca 8/8/13 Postiga, listo Miguel Ángel Rodríguez c. 15  
221 Marca 8/8/13 El Athletic rompe con su gafe en Los 

Pajaritos 
Alma c. 16  

222 Marca 8/8/13 El Celta aún no arranca  Jaime Señal c. 18  
223 Marca 8/8/13 Ganar es distinto que convencer G. Velasco c. 19  
224 Marca 8/8/13 Plaga de lesiones rojillas durante la 

pretemporada 
Gonzalo Velasco c. 19  

225 Marca 8/8/13 La Real intenta cerrar la cesión de Granero Óscar Badallo c. 22  
226 Marca 8/8/13 El Hércules, en serio peligro de descenso Nacho Silván  c. 24  
227 Marca 8/8/13 "No se puede sustituir a Navarro y a Pau" José Luis Martínez c. 34 	  
228 Marca 8/8/13 Rafa, por la vía rápida Pedro García Soldado c. 35  
229 Marca  8/8/13 El Príncipe desafía al Rey Alberto Rubio c. 28  
230 Marca 8/11/13 El 'maestro' Nadal no da opción a Raonic    
231 Mundo 

Deportivo 
8/14/13 "Llego para ayudar, sumar y competir" Javier G. Gómara c. 9  

232 Mundo 
Deportivo 

8/14/13 "Soy ofensivo y polivalente" Alberto García c. 2-3  

233 Mundo 
Deportivo 

8/14/13 Di María, un grano para 'Flo' Manel Bruña c. 22  

234 Mundo 
Deportivo 

8/14/13 José Ángel, uno más en el dique seco Germán Melero c. 19  
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235 Mundo 
Deportivo 

8/14/13 Orenga sufre en su estreno José Ignacio Huguet c. 37  

236 Mundo 
Deportivo 

8/14/13 Pretemporada para Brasil Manel Bruña c. 10-11  

237 Mundo 
Deportivo 

8/14/13 Renueva Viguera, el héroe del ascenso Joseba Fonseca c. 25  

238 Mundo 
Deportivo 

8/14/13 Rooney, protagonista en Wembley Imanol Guillén Londres c. 16  

239 ABC 8/19/13 Casillas pierde la batalla Emilio V. Escudero c. 38  
240 ABC 8/19/13 Del Madrid al cine Ignacio Ruiz Quintano c. 50  
241 ABC 8/19/13 El Granada asalta El Sadar David Vilares c. 41  
242 ABC 8/19/13 El Madrid salva los muebles, pero deja 

dudas 
José Manuel Cuéllar c. 36  

243 ABC 8/19/13 Mourinho, feliz vuelta a casa S.D. c. 40  
244 ABC 8/19/13 Rafa Nadal. Un campeón desatado Enrique Yunta c. 42  
245 As 8/19/13 Diego Costa superstar Iñako Díaz-Guerra c. 16 Crónica 
246 As 8/19/13 El Arabi se gusta ante un Osasuna 

impotente 
Antonio Gallardo c. 22 La noticia 

247 As 8/19/13 El monstruo tiene hambre Santi Giménez c. 18 Crónica 
248 As 8/19/13 Isco se gana al Bernabéu Juanma Trueba c. 4 Crónica 
249 As 8/19/13 Los Bryan dejan sin titulo a López y 

Granollers 
 as.com  

250 As 8/19/13 Nace el Madridisco Tomás Roncero c. 10  
251 As 8/19/13 Soldado debuta en la Premier dando la 

victoria al Tottenham 
Edu.Fdez.Abascal c. 24  

252 As 8/19/13 Txingurri rompe estigmas con algunos de 
sus leones 

Nika Cuenca c. 14  

253 As 8/19/13 Valverde pide gol a sus extremos y ellos 
marcan 

Nika Cuenca c. 14  

254 Marca 8/19/13 Costa monta un Cristo de 'madrugá' Alberto R. Barbero c. 22  
255 Marca 8/19/13 El vuelo de 'Air Isco' Rubén Jiménez c. 6  
256 Marca 8/19/13 España, una fábrica de 'niños de oro' José Luis Martínez c. 46  
257 Marca 8/19/13 Isco, a la inglesa Santiago Segurola c. 4 Crónica 
258 Marca 8/19/13 Isco salvó la cabeza de Ancelotti José Vicente Hernáez c. 10 Con 
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perdón 
259 Marca 8/19/13 La tela de araña bética desconecta al 

Madrid 
Enrique Ortego c. 12 El análisis 

260 Marca 8/19/13 Todavía es un equipo 'mourinhizado' Roberto Palomar c. 13  
261 Marca 8/19/13 El Barça del Tata arranca a todo trapo José María Rodríguez c. 16  
262 Marca 8/19/13 En verano todos ganan Paulo Futre c. 23 Los 

toques de 
Futre 

263 Marca 8/19/13 El Granada tira de eficacia en El Sadar Óscar García c. 24  
264 Marca 8/19/13 Qué hay de nuevo, neno Antonio Estévez, Mari Carmen Torres c. 26  
265 Marca 8/19/13 Comienza la 'era Francisco' Txabi Ferrero, Victor Franch c. 27  
266 Marca 8/19/13 Mou ya es feliz J. Castro c. 38 Crónica 
267 Marca 8/19/13 Soldado, tú sí que 'bales' Marta Aparicio c. 39  
268 Marca 8/19/13 Nadal está en otro nivel Fernando M. Carreño c. 44  
269 Marca  8/19/13 Una muralla diminuta Marcos López c. 19 El 

scouting 
270 Marca  8/19/13 Neymar no tuvo estrella  José Luis Hurtado, Rafa Molino c. 30  
271 Mundo 

Deportivo 
8/19/13 Arranque demoledor Joan Poquí c. 14-15 La crónica 

272 Mundo 
Deportivo 

8/19/13 El Granada da dos veces y supera bien a 
Osasuna 

Manuel Segura c. 16 La crónica 

273 Mundo 
Deportivo 

8/19/13 En Zubieta ya se respira Champions J.L. Lorenzo c. 6  

274 Mundo 
Deportivo 

8/19/13 Lyon: una ciudad para comérsela Germán Melero c. 9  

275 Mundo 
Deportivo 

8/19/13 Un Rafa Nadal estratosférico  Ángel Rigueira c. 25  

276 Sport 8/19/13 El Barça recupera el hambre y la intensidad 
perdida 

Joan Vehils c. 3 la opinión 

277 Sport 8/19/13 ¡De cine! Francesc de Haro c. 2 El análisis 
278 Sport 8/19/13 ¡El Mónaco ya le saca cuatro puntos al 

PSG! 
Frederic Martin c. 30  

279 Sport 8/19/13 Messi: "¿Cristiano? Es un buen tipo, va a lo 
suyo y yo me centro de lleno en el Barça" 

Frederic Martin c. 18  

280 Sport 8/19/13 Apisonadora Blaugrana  Portada  
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281 Sport 8/19/13 Gran Barça; pésimo Madrid Lluis Miguelsanz c. 21 Futblolean
do 

282 Sport 8/19/13 Isco salió al rescate de un Madrid poco 
convincente 

Josep Bosch c. 22 Crónica 

283 Sport 8/19/13 Nadal suma y sigue en Cincinnati Javier Espinosa c. 42  
284 Sport 8/19/13 Realismo mágico en el Camp Nou Dídac Peyret c. 6 Contracró

nica 
285 El País 8/21/13 El Barça reacciona sin Messi José Sámano deportes.elpais.com  
286 Marca 8/21/13 ‘Agur’ de Euskaltel en su 20 aniversario  Josu Garai c. 34  
287 Marca 8/21/13 El Tottenham encuentra en primer relevo 

por Bale 
Marta Aparicio c. 29  

288 Marca 8/21/13 La Liga de Campeones es muy Real José Ignacio Pérez c. 18  
289 Marca 8/21/13 Las manos del santo Antonio Caballero  c. 12  
290 Marca 8/21/13 Los héroes del Bernabéu A. R. Barbero/D. G. Medina c. 6  
291 Marca 8/21/13 Neymar sí, Neymar no Gemma Herrero c. 5  
292 Marca 8/21/13 Rudy, al hospital en su partido 150 Manuel Fente c. 32  
293 Marca 8/21/13 Duelo al gol David G. Medina, Luis F. Rojo c. 2-3  
294 Marca 8/21/13 "¡Mosquito, prepara las espinillas!" Alberto R. Barbero c. 5 Historia 

Marca 
295 Marca 8/21/13 La quinta del Barça Luis F. Rojo c. 8  
296 Marca 8/21/13 Vértigo Alberto Polo c. 8  
297 Marca 8/21/13 La portería como un guante Santiago Segurola c. 10 El análisis 
298 Marca 8/21/13 Los 7 magníficos J. L. Calderón c. 14  
299 Marca 8/21/13 A sus órdenes, mi capitán  Emilio Giraldo c. 15  
300 Marca 8/21/13 Casillas ni pío Felipe del Campo c. 15 Del 

campo al 
césped 

301 Marca 8/21/13 Rulo, bienvenido a tu casa Manolo Sanchis c. 16 El rincón 
del central 

302 Marca 8/21/13 La marea txuriurdin tomó Lyon J. I. Pérez c. 19  
303 Marca 8/21/13 Casilla emula la parada del siglo M. Carmen Torres c. 25  
304 Marca 8/21/13 Gil Manzano toreó bien, pero falló con la 

espada 
José Vicente Hernáez c. 27 El análisis 

305 Sport 8/21/13 ¿Debe estar en el once inicial? Dídac Peyret, Tomàs Andreau c. 3 El debate 
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306 Sport 8/21/13 ¿El Madrid debería vender a Casillas? Josep Bosch, Cesc Guimerà c. 16 El debate 
307 Sport 8/21/13 ‘Mou’ castiga a David Luiz Josep Coves c. 20 La noticia 
308 Sport 8/21/13 "Queremos una gran temporada" Didac Peyret c. 10 La noticia 
309 Sport 8/21/13 Cumbre con Casillas Alejandro Alcázar c. 16 La noticia 
310 Sport 8/21/13 La estrategia de la plática Lluís Mascaró c. 7 La 

opinión 
311 Sport 8/21/13 Macedonia obligó a trabajar a la defensa de 

España 
Ramon Palomar c. 29  

312 Sport 8/21/13 Martino hará pocos cambios en el primer 
round de la Supercopa 

David Salinas c. 6 El análisis 

313 Sport 8/21/13 Superduelo  Portada  
314 Sport 8/21/13 Tres problemas resueltos con acierto en 

tiempo récord 
Josep Maria Casanovas c. 5 Mi verdad 

315 El País 8/23/13 Anoeta también fue San Mamés Gorka Pérez deportes.elpais.com  
316 Marca 8/23/13 El galáctico número 11 de Florentino Emilio Giraldo c. 8  
317 Marca 8/23/13 Raúl subió al cielo Miguel Serrano c. 10-11 Crónica 
318 Marca 8/23/13 Raúl y la doble suerte del Madrid Santiago Segurola c. 12 El análisis 
319 Marca 8/23/13 Final feliz Carlos Carpio c. 2-3 La 

historia 
320 Marca 8/23/13 Un jugador total Enrique Ortego c. 4 El análisis 
321 Marca 8/23/13 El hombre de los 100 millones Cristina Rubio c. 6  
322 Marca 8/23/13 ¡Oh capitán, mi capitán! Antonio Gª Ferreras c. 14  
323 Marca 8/23/13 Jesé manda un mensaje a Ancelotti Rubén Jiménez c. 14  
324 Marca 8/23/13 Un Bernabéu a la medida del '7' Marcos López c. 15  
325 Marca 8/23/13 El Bernabéu es de Iker Rubén Jiménez c. 16  
326 Marca 8/23/13 No hay prisa con Messi Luis F. Rojo, Verónica Brunati c. 18  
327 Marca 8/23/13 A Neymar le 'urge' jugar junto a Leo Luis F. Rojo c. 19  
328 Marca 8/23/13 Fe en la victoria David G. Medina c. 20  
329 Marca 8/23/13 Marin ya es la estrella del Sevilla Fede Quintero c. 21  
330 Marca 8/23/13 Diop espera que Olympiacos se estire Miguel Ángel Rodríguez c.27  
331 Marca 8/23/13 "En España, con 30 años te llaman viejo" Alberto Rubio c. 30 	  
332 Marca 8/23/13 Gallos de pelea Nacho Duque c. 34  
333 Marca 8/23/13 Más cerca de la cima ATP Joan Solsona c.41  
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334 Marca 8/23/13 Juega desde la grada con la ÑBA Ana Alonso Rodríguez c. 45  
335 Marca  8/23/13 El Athletic quiere que Anoeta sea su 

Catedral 
Topo López c. 22  

336 Marca  8/23/13 Cedrick evita un gran dolor de cabeza Alejandro Rodríguez c. 21  
337 Marca  8/23/13 El baloncesto como nunca lo has visto Nacho Duque c. 35  
338 Marca 8/24/13 "El 3-0 de Vallecas no ha generado dudas" J. Palomar c. 18  
339 Marca 8/24/13 "El Tata respetará el estilo del Barça" Juan Castro c. 11  
340 Marca 8/24/13 Alderweireld, el central elegido David G. Medina c. 12  
341 Marca 8/24/13 El río del olvido Manuel Juliá c. 6 El 

observador 
342 Marca 8/24/13 La paciencia de Bartra y Sergi Roberto Luis F. Rojo c. 11  
343 Marca 8/24/13 Lo están pasando muy mal Rubén Jiménez c. 2  
344 Marca 8/24/13 A tope tras el parón J. Ignacio García-Ochoa c. 6  
345 Marca 8/24/13 Pasillo de Champions Julián Palomar, Óscar Badallo c. 18  
346 Marca 8/24/13 El Athletic exhibe la pegada de un líder José Luis Ruiz c. 14  
347 Marca 8/24/13 El Almeria tropieza en la misma piedra José Antonio Giménez c. 16  
348 Marca 8/24/13 Porterías cruzadas Víctor Franch, Héctor Rodríguez c. 17  
349 Marca 8/24/13 La Casilla del terror para el Valencia M. Carmen Torres, F. Álvarez c. 19  
350 Marca 8/24/13 Campeones. Cuando realidad y ficción se 

unen 
Ana Alonso c. 20-21  

351 Marca  8/24/13 Jesé se mete a Ancelotti en el bolsillo Rubén Jiménez c. 5  
352 Marca  8/24/13 Zidane echa el ojo a un ojeador Ramón Fuentes c. 8 Mis 

asuntos 
353 Marca  8/24/13 Neymar recoge el relevo Luis F. Rojo c. 10  
354 Marca  8/24/13 En Anoeta se escuchó: '¡Que bote San 

Mamés!' 
Mikel Uriarte c. 15  

355 Marca  8/24/13 Todos contra uno Marta Aparicio c. 24  
356 Marca  8/24/13 La magia de Sergio entierra a Francia José Luis Martínez c. 28  
357 Mundo 

Deportivo 
8/24/13 ¡Hola, me llamo Gareth! Jaume Miserachs c. 13 Reportaje 

358 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 "Estamos listos para competir" Bruno Parcero c. 23  

359 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 "La Real está muy valorada fuera de 
Gipuzcoa" 

Germán Melero c. 8 La 
entrevista  
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360 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 Caparrós revive esta jornada su 'pesadilla'  c. 18  

361 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 De las estrellas a la tierra Ángel López c. 2  

362 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 El Barça empezará a sudar el próximo 
jueves 

 c. 37  

363 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 España demuestra contra Francia que está a 
la altura de los mejores 

Jesús Pérez Ramos c. 36  

364 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 La dama de Elche no es tan atractiva Ángel López c. 5  

365 Mundo 
Deportivo 

8/24/13 La puerta de salida Xabier Isasa c. 40 Diario de 
un viajero 

366 Marca 8/25/13 ¿Dónde están los goles del Casilla? 
Matarile-rile-rile 

Rubén Jiménez c. 27  

367 Marca 8/25/13 El clásico Bayern J. Castro c. 30 Crónica 
368 Marca 8/25/13 Nadal, número 1 en EEUU Joan Solsona c. 36  
369 Marca 8/25/13 El Girona vence en Ipurua con tres penaltis J. A. Rementería c. 26  
370 Marca 8/25/13 La clase de Vela no rota José Luis Hurtado c. 18  
371 Marca 8/25/13 Lanza y Thievy apuntillan a un espesísimo 

Valencia 
Tomás Guasch c. 20  

372 Marca 8/25/13 Raúl, Marc, Rafa Gabriel Masfurroll c. 8 Cartas a 
Alex 

373 Marca 8/25/13 "Iker, ¿te vendrías a jugar a Londres?" Emilio Giraldo c. 5  
374 Marca 8/25/13 A Khedira le falta tiempo Emilio Giraldo c. 8  
375 Marca 8/25/13 Mimando a Neymar Jesús Ballesteros, Gemma Herrero c. 12  
376 Marca 8/25/13 Schuster sabe cómo hacer daño al Barça Jesús Ballesteros c. 14  
377 Marca 8/25/13 En una tormenta primero va el Rayo Jorge Hijosa/Isaac Suárez c. 16  
378 Marca 8/25/13 Cani lanza un misil Miguel Ángel Lara c. 22  
379 Marca 8/25/13 El Sevilla se busca lejos del Pizjuán Miguel Á. Rodríguez, Daniel Pinilla c. 23  
380 Marca 8/25/13 El cuadro gallego acabó el encuentro con 

siete canteranos 
Pepe Torrente c. 26  

381 Marca 8/25/13 Un fallo defensivo condena al Dépor Juan Yordi c. 26  
382 Marca 8/25/13 España, en tierra hostil Nacho Duque c. 35  
383 Marca  8/25/13 Duelos en la raya de gol Enrique Ortego c. 6 El 

reportaje 
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384 Sport 8/25/13 Al Tata Martino le ha tocado la lotería Josep Maria Casanovas c. 3 Mi verdad 
385 Sport 8/25/13 Martino, sí pero no Lluís Mascaró c. 8 Opinión 
386 As 8/31/13 Días de vino y rosas en el Atlético Manolete as.com Opinión 
387 El Mundo 9/2/13 Nadal vuelve contra Ucrania  elmundo.es/deportes  
388 El País 9/9/13 Navas salva el orgullo español Luís Martín deportes.elpais.com  
389 El Mundo 9/15/13 La belleza de Neymar Paco Cabezas elmundo.es/deportes Més que 

un blog 
390 As 9/17/13 "El Atleti me impresionó por un perfecto 

control del balón..." 
Luciano Spalletti as.com  

391 El Mundo 9/18/13 Messi, contra los bostezos Miguel A. Herguedas elmundo.es/deportes  
392 El Mundo 9/20/13 '¿Crisis...? En Siria' Pablo García-Denche Díez elmundo.es/deportes  
393 Marca 9/20/13 Iniesta espera que el Barça le ofrezca 17 

'kilos' brutos 
Míchel Martín  marca.com  

394 El Mundo 10/1/13 Nadal da el primer paso Javier Sánchez elmundo.es/deportes  
395 Marca 10/3/13 Dos ángeles y un santo Portada   
396 El Mundo 10/5/13 El peor Madrid en años Julián Ruiz elmundo.es/blogs/de

portes 
 

397 El País 10/6/13 Diego Costa marca de noche y de día Ladislao J. Moñino deportes.elpais.com  
398 Marca 10/6/13 El Madrid no se rindió y venció en la 

prolongación 
Javier Espinosa c. 42  

399 El Mundo 10/15/1
3 

Por el honor de los emigrantes  elmundo.es  

400 Marca 10/15/1
3 

El 'Tiburón' está que muerde Delfín Melero marca.com  

401 Marca 10/26/1
3 

La pesadilla del Madrid Luis F. Rojo marca.com  

402 As 12/5/13 "Florentino utiliza las giras para hacer 
negocios para ACS" 

Marco Ruiz as.com Entrevista 
a J. L. 
López 
Serrano 

403 As 1/01/14 Última humillación del año para los Lakers 
en el regreso de Pau 

 as.com  

404 As 1/13/14 Cristiano rompió a llorar: "Quiero volver en 
2014 y ganar otra vez" 

Manu Sainz as.com  

405 Sport 1/19/14 Buen estreno de Pete Mickeal en la derrota Toni Quintana sport.es  
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del UCAM 
406 Sport 1/26/14 El Barça, muy atento al futuro de 

Mandzukic 
Robert Wülff sport.es  

407 Marca 2/15/14 Cesc e Iniesta sacan brillo al liderato Álvaro Olmedo marca.com  
408 Marca 2/15/14 El Madrid no perdona en Vitoria Jesús Sánchez marca.com  
409 Sport 2/21/14 Martino: "No es normal lo que pasa con el 

Barça" 
Ricard López sport.es  

410 As 2/23/14 Rafa Nadal, campeón en Río Alejandro Delmás as.com  
411 As 3/2/14 Howard se convierte en base con este 

magnífico pase 
 as.com  

412 Mundo 
Deportivo 

3/19/14 El Barça pasa por  la puerta grande ante el 
City 

Joan Poquí mundodeportivo.com  

413 Marca 3/22/14 Cristiano Vs. Valdés, duelo de titanes Santiago Siguero marca.com  
414 El Mundo 3/25/14 Sacar mejor para arrollar  elmundo.es  
415 Marca 4/3/14 lla, illa, illa Isco Maravilla Hugo Cerezo marca.com  
416 Marca 4/16/14 De Príncipe a Rey Pablo Egea marca.com  
417 El Mundo 4/17/14 Nadal alcanza las 300 Javier Sánchez elmundo.es  
418 As 4/23/14 Gol de oro a la Bestia Negra Juanma Trueba as.com  
419 Marca  4/23/14 El camino a Milán para el Madrid pasa por 

la Autocrítica 
Jesús Sánchez marca.com  

420 El País 4/23/14 El Madrid baja la persiana al Bayern José Sámano deportes.elpais.com  
421 Marca 4/24/14 La lesión de Cech, otro problema ... para el 

Atlético 
Alberto R. Barbero marca.com  

422 Marca 5/11/14 El Gran Canaria se exhibe en San Sebastián 
y cierra la puerta al Gipúzkoa 

 marca.com  

423 Sport 5/12/14 Ganar al Atlético, ¿misión imposible? Lluís Mascaró sport.es  
424 El Mundo 5/17/14 El Atlético ya no está maldito    
425 Mundo 

Deportivo 
5/22/14 Los números avalan el buen trabajo de 

Iraizoz 
Carlos Zaballa c. 6 El 

reportaje 
426 Sport 5/23/14 El mosqueo de Ancelotti Alejandro Alcázar sport.es  
427 Marca 5/24/14 El mejor derbi en 111 años Rubén Jiménez marca.com  
428 Sport 5/24/14 El Madrid rompe su gafe doce años después Esther Blasco sport.es  
429 El País 5/29/14 Nadal asalta un París nuevo Juan José Mateo deportes.elpais.com  
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430 Sport 5/30/14 Del Bosque, firme en su apuesta por 
Deulofeu 

Jordi Gil sport.es  

431 Sport 5/30/14 Simeone pide que solo haya tres ventas A. Alcázar sport.es  
432 Mundo 

Deportivo 
5/31/14 Iniesta desatasca a la Roja Manel Bruña, J. A. Sirvent c. 10-11  

433 Mundo 
Deportivo 

5/31/14 El Arenas quiere empezar a colocar la 
segunda piedra de su gran sueño 

Endika Río c. 25  

434 El País 6/13/14 España sufre un descalabro mundial José Sámano deportes.elpais.com  
435 Marca 6/13/14 Humillación mundial Fran Villalobos marca.com  
436 El País 6/14/14 España también sabe perder José Sámano deportes.elpais.com  
437 Mundo 

Deportivo 
6/23/14 Adiós digno para del Bosque Francesc Aguilar c. 2-3 Epilogo 

conflictivo 

438 ABC 6/24/14 ¡Viva el equipo de España! Fernando Arrabal c. 3  
439 ABC 6/24/14 La culpa como afición Jesús Lillo c. 12  
440 ABC 6/24/14 "Vemos a Del Bosque con más intención de 

seguir" 
Enrique Yunta c. 55  

441 ABC 6/24/14 El desconsolado adiós del goleador Enrique Yunta c. 56-57  
442 ABC 6/24/14 Y Villa devolvió la casta Hughes c. 54-55  
443 ABC 6/24/14 Italia-Uruguay, solo puede quedar uno S. D. c. 59  
444 ABC 6/24/14 La batalla de Belgrado Andrés Amorós c. 59  
445 ABC 6/24/14 Un milagro "low-cost" M. C. Álvarez c. 60  
446 ABC 6/24/14 "Se está jugando muy bien y eso es gracias 

a España" 
Rubén Cañizares c. 58 	  

447 ABC 6/24/14 Holanda impone su jerarquía J. M. Cuéllar c. 57  
448 As 6/24/14 ¡Volveremos!  Portada  
449 As 6/24/14 Campbell y Bryan Ruiz le tienen ganas a 

Inglaterra 
Guillem Balagué c. 23  

450 As 6/24/14 Cien mil hinchas alientan a Argentina en 
Porto Alegre 

Topo López c. 30  

451 As 6/24/14 Drogba. Primer pase a octavos o adiós a los 
Mundiales 

Maldini c. 32 	  

452 As 6/24/14 Gran gol y mal rollo Luis Nieto c. 4  
453 As 6/24/14 Iniesta tiró del carro y puso la fantasía I. Rodríguez c. 13  
454 As 6/24/14 La victoria de dignidad Juanma Trueba c. 2 Crónica 
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455 As 6/24/14 México castiga a Croacia y se batirá con 
Holanda 

Javier Hernández c. 20 Crónica 

456 As 6/24/14 Pekerman rota para los octavos y Japón 
busca la carambola 

Alfredo Matilla c. 24  

457 As 6/24/14 Por fin una sonrisa Tomás Roncero c. 8  
458 As 6/24/14 Sneijder dirige el pleno de victorias 

holandés 
F. Faucha c. 16 El análisis 

459 As 6/24/14 Neymar pone el turbo Santi Giménez c. 18  
460 As 6/24/14 Holanda se transforma A. Gabilondo c. 14  
461 Marca 6/24/14 ¿Y ahora, quién será en 7 de España? Tomás Guasch c. 27  
462 Marca 6/24/14 "No nos importaba el rival, solo ganar" J. I. García-Ochoa c. 35  
463 Marca 6/24/14 Bale calienta motores Rubén Jiménez c. 47  
464 Marca 6/24/14 Holanda cierra el círculo J. Castro c. 30  
465 Marca 6/24/14 Ingratitud Manuel Juliá c. 16  
466 Marca 6/24/14 Iniesta deja abierto en ciclo Alberto R. Barbero c. 4  
467 Marca 6/24/14 Juanfran se lució en su estreno Hugo Cerezo c. 11  
468 Marca 6/24/14 La extraña pareja Joan Solsona c. 56  
469 Marca 6/24/14 Las aristas de la final José Luis Martínez c. 54  
470 Marca 6/24/14 Muniain centra el verano Macu Briones c. 52  
471 Marca 6/24/14 Saint-Denis como punto de partida Miguel Ángel Lara c. 8 Diario de 

viaje 
472 Marca 6/24/14 Solo pica la Pulga  Verónica Brunati c. 40  
473 Marca 6/24/14 Un arbitraje sin sustos Rafa Guerrero c. 25  
474 Marca 6/24/14 Xavi dijo adiós con zapatillas de deporte Hugo Cerezo c. 10  
475 Marca 6/24/14 España alivia el terrible trago Santiago Segurola c. 3 Crónica 
476 Marca 6/24/14 Villa, por la puerta grande Miguel Ángel Lara c. 6  
477 Marca 6/24/14 Iniesta hace de Xavi y lleva el peso del 

juego 
Enrique Ortego c. 12 El análisis 

478 Marca 6/24/14 Apenas tres intocables Alberto R. Barbero c. 21  
479 Marca 6/24/14 No fue un adiós, sino el comienzo de algo José Vicente Hernáez c. 21 Con 

perdón 
480 Marca 6/24/14 Uruguay no es Suárez y diez más Juan Castro c. 36  
481 Marca 6/24/14 Ofensiva por Luis Suárez Luis F. Rojo c. 48  
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482 Marca 6/24/14 El presidente 'paga' la mitad del abono Rafa Peralbo c. 51  
483 Marca 6/24/14 Un ascenso en McDonalds Marcial Fontanals c. 53  
484 Marca 6/24/14 Laso no deja cojo al Madrid Nacho Duque c. 55  
485 Marca  6/24/14 España alivia el terrible trago Luis Nieto c. 4  
486 Marca 6/24/14 Nadal regresa a la central dos años después A. Gabilondo c. 56  
487 Sport 6/27/14 Cristiano Ronaldo veta a Falcao en el Real 

Madrid 
Alejandro Alcázar c. 32  

488 Marca 6/29/14 ¡Chi-chi-chi, le-le-le! J. I. García-Ochoa marca.com  
489 El País 7/1/14 Di María tira de Messi José Sámano deportes.elpais.com  
490 Marca 7/1/14 Argentina se agarra a Di María Manuel Malagón marca.com  
491 Marca 7/3/14 A cuerpo de rey Jesús Sánchez c. 28  
492 Marca 7/3/14 Condenado a perder en nº1…y recuperarlo Joan Solsona c. 3  
493 Marca 7/3/14 Di María, un valor en alza Rubén Jiménez c. 4  
494 Marca 7/3/14 'El Cazador' es un chollo J.I.García-Ochoa c. 14  
495 Marca 7/3/14 El jefecito de Sabella Verónica Brunati c. 8  
496 Marca 7/3/14 El Mundial de los porteros Isaac Suárez/José A. Giménez c. 12-13  
497 Marca 7/3/14 Estrellas de cine Juan Castro c. 40 A la 

última 
498 Marca 7/3/14 Federer gana y su doble también Joan Solsona c. 31  
499 Marca 7/3/14 Kroos es Real Carlos Carpio c. 2-3  
500 Marca 7/3/14 El Mundial Óscar Badallo c. 22  
501 Marca 7/3/14 Qué grande es Keylor Navas Felipe del Campo c. 5  
502 Marca 7/3/14 Courtois sabe cómo parar a Messi Verónica Brunati c. 9  
503 Marca 7/3/14 El factor Khedira Miguel Ángel Lara c. 11  
504 Marca 7/3/14 Tres batallas mundialistas Miguel Ángel Lara c. 11 	  

	  
505 Marca 7/3/14 Dani Giménez será la competencia de Adán  Nacho González c. 21  
506 Marca 7/3/14 Un ascenso de ida y vuelta Pablo M. Otero  c. 21 Historia 

Marca 
507 Marca 7/3/14 El 'mini-Messi' del Sporting de Lisboa  Federico Cornali c. 25  
508 Marca 7/3/14 Cuidado Marc, puedes aburrirnos Jesús Sánchez c. 40  
509 Marca  7/3/14 Howard no se borra de Rusia en 2018 José Antonio Giménez c. 12 Historia 
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Marca 
510 El País 7/5/14 Una fractura de vértebra deja a Neymar 

fuera del Mundial 
Pedro Cifuentes deportes.elpais.com  

511 Marca 7/6/14 'Piponazo'… y a las semis Juan Castro c. 2-3 Crónica 
512 Marca 7/6/14 Brasil llora por Neymar J.I.García-Ochoa c. 12  
513 Marca 7/6/14 Higuaín y Garay emergen frente a la 

descolorida Bélgica 
Santiago Segurola c. 3  

514 Marca 7/6/14 "Enamoró al mundo" J. I. García-Ochoa c. 20  
515 Marca 7/6/14 Tres titulares para cada dos puestos Alberto R. Barbero c. 24  
516 Marca 7/6/14 Krul sí puede con Keylor Miguel Ángel Lara c. 8  
517 Marca 7/6/14 La penúltima jugada maestra de Van Gaal Enrique Ortego c. 9 Futbolero 

soy yo 
518 Marca 7/6/14 Van Gaal se la jugó con 'El increíble Krul' M. Á. Lara c. 10  
519 Marca 7/6/14 Holanda peleará por su cuarta final Miguel Ángel Lara c. 11  
520 Marca 7/6/14 Velasco, en el disparadero J. Ignacio García-Ochoa, Glida Delgado c. 13 Polémica 
521 Marca 7/6/14 Dos goles como dos aviones J. Ignacio García-Ochoa c. 14  
522 Marca 7/6/14 Don Alfredo, en estado muy grave R. Jiménez/ H.Téllez c. 18  
523 Marca 7/6/14 El Madrid le da un 10 J. L. Calderón c. 20  
524 Marca 7/6/14 Vacaciones y renovación Pablo Polo c. 22  
525 Marca 7/6/14 El juicio contra los estatutos, el 1 de 

octubre 
Rubén Jiménez c. 23  

526 Marca 7/6/14 Oráculos Manuel Juliá c. 23 El 
observador 

527 Marca 7/6/14 Laudrup quiere a Xavi en el Lekhwiya Luis F. Rojo c. 26  
528 Marca 7/6/14 Luis Suárez: ¿Villano o negocio redondo? Esteve Calzada c. 26  
529 Marca 7/6/14 Carlos Vela aviva la llama de la ilusión 

txuriurdin 
Óscar Badallo c. 27  

530 Marca 7/6/14 Medio año esperando a Otamendi Fernando Álvarez c. 28  
531 Marca 7/6/14 El Alavés ficha a Juli Rafa Úbera  c. 31  
532 Marca 7/6/14 Mario y Javi Soria renovarán esta semana Pedro Fernández c. 31  
533 Marca 7/6/14 Federer espera en su jardín Joan Solsona c. 38  
534 Marca 7/6/14 'O fenómeno' del FIFA Alberto Rubio c. 48  
535 Marca 7/6/14 Árbitro: que se peguen pero sin matarse…  Tomás Guasch c. 48  
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536 Marca  7/6/14 Costa Rica no rompe el techo de la 
Concacaf 

M.A. Lara c. 8  

537 Marca  7/6/14 Locomotora James Marcos López c. 21  
538 Marca 7/7/14 Halconeros, milanos y ruiseñores Julio César Iglesias c. 38  
539 Marca 7/14 El Real Madrid más grande  marca.com Reportaje 
540 As 7/9/14 Amancio: "Él, Puskas, Gento y Santamaría, 

dioses sagrados" 
Ignacio Camacho c. 27  

541 As 7/9/14 'Siglo XXI': la fábrica del basket femenino 
español 

J.Margalef c. 44  

542 As 7/9/14 Holanda Argentina Maldini c. 17 	  
543 As 7/9/14 Holanda-Argentina, quinto duelo en un 

Mundial 
Álex Alba c. 33  

544 As 7/9/14 Robben altera a Messi A. Gabilondo c. 10  
545 As 7/9/14 Una humillación histórica Santi Giménez c. 2   
546 El Mundo 7/9/14 La leyenda del 'Mineirazo' Miguel A. Herguedas c. 46  
547 El Mundo 7/9/14 El fútbol desnuda a Brasil Orfeo Suárez c. 47  
548 El Mundo 7/9/14 Van Gogh contra Messi Orfeo Suárez c. 48-49  
549 El Mundo 7/9/14 "Es nuestra bandera" Orfeo Suárez c. 49  
550 El Mundo 7/9/14 Claveles reales en el Bernabéu Jaime Rodríguez c. 50  
551 Marca 7/9/14 Khedira y Kroos manejan un equipazo Enrique Ortego c. 26 El análisis 
552 Marca 7/9/14 A sus pies J. I. García-Ochoa c. 30  
553 Marca 7/9/14 El Mineirazo supera al Maracanazo Miguel Ángel Lara c. 20  
554 Marca 7/9/14 Humilhaçao mundial  portada  
555 Marca 7/9/14 Hundimiento en el Hyundai Fan Park Millán Cámara c. 28  
556 Marca 7/9/14 La identidad Óscar Campillo c. 8  
557 Marca 7/9/14 La mayor humillación de la historia Juan I. García-Ochoa c. 18-19 Crónica 
558 Marca 7/9/14 Leyenda Klose, pichichi histórico M. Ángel Lara c. 25  
559 Marca 7/9/14 Alemania busca su cuarta estrella M. Á. Lara c. 21  
560 Marca 7/9/14 No hay mañana Marcos López c. 29  
561 Marca 7/9/14 Alemania es la máxima goleadora de los 

Mundiales 
Rafa Molina c. 29  

562 Marca 7/9/14 El Bayern viene a por Keylor Miguel Ángel Rodríguez c. 43  
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563 Marca 7/9/14 Granero empezará con el QPR si la Real no 
lo evita 

Óscar Badallo c. 44  

564 Marca 7/9/14 Promocionará la ampliación en San 
Sebastián y Bilbao 

Borja Rodríguez c. 44  

565 Marca  7/9/14 Cortitas y al pie Hugo Téllez c. 14  
566 Marca  7/9/14 Morata ya es 'bianconero' Adrián Angulo c. 17  
567 Marca  7/9/14 Los secretos del Leo mundialista Verónica Brunati c. 31 Historia 

Marca 
568 Mundo 

Deportivo 
7/9/14 Exhibición histórica Santi Noalla c. 3  

569 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 Mineirazo Francesc Aguilar c. 2  

570 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 "Un día histórico para el fútbol argentino" Francesc Aguilar c. 3  

571 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 Alemania humilla a Brasil Cristina Cubero c. 4 Crónica 

572 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 Director, pasador y matador Imma Mentruit c. 5  

573 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 "El responsable soy yo"  c. 6  

574 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 Así jugaron  c. 6  

575 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 Klose supera el récord de Ronaldo Cristina Cubero c. 7  

576 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 El Mineirao despide a Alemania entre 'oles' Cristina Cubero c. 8 Contracró
nica 

577 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 "Queremos ser eternos" Roberto Martínez c. 12  

578 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 A la expectativa Mikel Encinas c. 18  

579 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 Eñaut, a tope M. Encinas c. 21  

580 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 "Queremos estar a tope para el día 31" Pablo Munilla c. 22  

581 Mundo 
Deportivo 

7/9/14 Empieza el baile Juanjo Lusa c. 34  
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582 Sport 7/9/14 "Yo decidiré mi futuro" J.M.B. c. 15  
583 Sport 7/9/14 El espectáculo está garantizado con su 

juego 
Tomàs Andreu c. 22 El análisis 

584 Sport 7/9/14 El mundo del fútbol despide a un mito Alejandro Alcázar c. 28-29 La noticia 
585 Sport 7/9/14 Humillación histórica a Brasil. 1-7 

Fracasazo. 
 Portada  

586 Sport 7/9/14 Lágrimas Carme Barceló c. 21 Sexto 
sentido 

587 Sport 7/9/14 Los números del mercado blaugrana David Rubio c. 16 La noticia 
588 Sport 7/9/14 Messi superará hoy a Maradona con 

Argentina 
Jorge López c. 44  

589 Sport 7/9/14 Mucho peor que el Maracanazo Joaquim Piera c. 2-3  
590 Sport 7/9/14 Samba...alemana Jordi Blanco c. 4  
591 Sport 7/9/14 Suárez espera la rebaja de su sanción Jordi Gil c. 14 La noticia 
592 Sport 7/9/14 Tragedia en Brasil, euforia en Alemania Josep Maria Casanovas c. 3 Mi 

Mundial 
593 Sport 7/9/14 Una rivalidad de cuarenta años Jordi Blanco c. 46 El 

informe 
594 Marca 7/10/14 "¡Sí, soy Cafú, no un extraño!" J. I. García-Ochoa c. 20 Historia 

Marca 
595 Marca 7/10/14 Estado de shock J. I. García-Ochoa c. 13  
596 Marca 7/10/14 James tiene hueco José L. Calderón c. 24  
597 Marca 7/10/14 La impensable redención del 'maracanazo' Santiago Segurola c. 12  
598 Marca 7/10/14 Lloran como niños J. I. García-Ochoa c. 16 Historia 

Marca 
599 Marca 7/10/14 Löw, un caballero en la victoria Miguel Ángel Lara c. 19  
600 Marca 7/10/14 Marcados de por vida J. I. García-Ochoa c. 16  
601 Marca 7/10/14 Romero da a Messi su final Miguel Ángel Lara c. 2-3 Crónica 
602 Marca 7/10/14 Manotazo a Maracaná J. I. García-Ochoa c. 4  
603 Marca 7/10/14 Un 'tigre' del fútbol y el periodismo Miguel Ángel Lara c. 11 La 

opinión 
604 Marca 7/10/14 Los partidos de todos los tiempos M. Á. Lara, A. Rubio, V. Romero, F. 

Cornati 
c. 14-15 El 

reportaje 
605 Marca 7/10/14 El mejor Kroos nunca visto Miguel Ángel Lara c. 22  
606 Marca 7/10/14 Se desmelena Alejandro Albaladejo c. 23  
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607 Marca 7/10/14 La estrella polar Julio César Iglesias c. 29  
608 Marca 7/10/14 Tiro al banco José Luis Martínez c. 46  
609 Marca 7/10/14 "El 1-7 ha sido más ridículo" Juan Castro c. 56  
610 Marca  7/10/14 Finalista con el mínimo riesgo Enrique Ortego c. 5 El análisis 
611 ABC 7/14/14 Alemania atrapa su cuarta estrella Hughes c. 34  
612 ABC 7/14/14 Alemania es eterna David Gistau c. 41  
613 ABC 7/14/14 La herencia española Ignacio Ruiz Quintano c. 48  
614 ABC 7/14/14 La lesión de Khedira altera el choque José Manuel Cuéllar c. 38  
615 ABC 7/14/14 Messi, un chasco mundial Enrique Yunta c. 40-41  
616 El País 7/14/14 Alemania gana como nunca José Sámano c. 1, 47-48  
617 El País 7/14/14 Y después de Brasil, Maracaná Ramon Besa c. 48-49  
618 El País 7/14/14 Messi, balón de oro sin brillo Pedro Cifuentes c. 49  
619 El País 7/14/14 Los suplentes cantan victoria Jordi Quixano c. 51  
620 El País 7/14/14 Lunes Antonio Jiménez Barca c. 51  
621 El País 7/14/14 Víctima y verdugo se unen Pedro Cifuentes c. 53  
622 El País 7/14/14 Di Stéfano y Pelé, frente a frente Alfredo Relaño c. 54  
623 El País 7/14/14 Gasol, un legado de lujo y un reto 

mayúsculo 
Robert Álvarez c. 58  

624 El País 7/14/14 Un color adecuado Juanma Iturriaga c. 58  
625 Marca 7/14/14 Löw recibe el premio a seis anos de trabajo J. I. García-Ochoa c. 10  
626 Marca 7/14/14 El titulo para el equipo que más fútbol tiene Enrique Ortego c. 11 El análisis 
627 Marca 7/14/14 El valor de una previa de la Liga de 

Campeones 
Juanma Velasco c. 36  

628 Marca 7/14/14 Ese premio a Messi es una vergüenza José Vicente Hernáez c. 14 Con 
perdón 

629 Marca 7/14/14 Götze descubre América Miguel Ángel Lara c. 4  
630 Marca 7/14/14 Higuaín tuvo el titulo en su bota J. I. García-Ochoa c. 5  
631 Marca 7/14/14 Los brasileños quieren un Mou J. I. García-Ochoa c. 24  
632 Marca 7/14/14 Sabella lamenta la falta de definición Juan Castro c. 10  
633 Marca 7/14/14 Rizzoli permitió el juego duro a los 

argentinos 
J. I. García-Ochoa c. 6  

634 Marca 7/14/14 Varane no lo ve claro J. L. Calderón c. 26  
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635 Marca 7/14/14 Alemania domina el mundo Santiago Segurola c. 2-3 Crónica 
636 Marca 7/14/14 La interminable mano de Grondona  c. 3 Marca 

opina 
637 Marca 7/14/14 Reyes de Brasil Miguel Ángel Lara c. 8  
638 Marca 7/14/14 Renueva a Khedira, Florentino Tomás Guasch c. 8 La décima 
639 Marca 7/14/14 El relevo de 'Puyi' M. Á. Lara c. 15  
640 Marca 7/14/14 Lágrimas albicelestes en el Hyundai Fan 

Park 
Marielena Martínez c. 16  

641 Marca 7/14/14  'Pulga' Götze Marcos López c. 18 Futbolitis 
642 Marca 7/14/14 "Merecían ganar el Mundial" Paula Ferrand c. 22 El senado 
643 Marca 7/14/14 El PSG, obligado a traspasar si quiere a Di 

María 
Pablo Polo c. 30  

644 Marca 7/14/14 Una historia en rojo llena de goles Juan Castro c. 33  
645 Marca 7/14/14 Oblak, portero para rato Luis Aznar c. 35  
646 Marca 7/14/14 Vela apunta a entrenar esta semana con 

todos  
Óscar Badallo c. 38  

647 Marca 7/14/14 Otros cuatro años sin cambios en Copa del 
Rey 

Ramón Fuentes c. 41 Mis 
asuntos 

648 Marca 7/14/14 Operación retorno Patricia Martín c. 42  
649 Marca 7/14/14 Un frenazo al 'Calciomercato' Julio Ocampo c. 44  
650 Marca 7/14/14 Abonadas a la plata Mateo Aguilar c. 51  
651 Marca 7/14/14 Bautista, un todoterreno Joan Solsona c. 54  
652 Marca  7/14/14 Chicago, a cualquier precio José Luis Martínez c. 50  
653 Marca  7/14/14 Semana de 'fichajes'  Luis Aznar c. 34  
654 Mundo 

Deportivo 
7/14/14 El detalle Santi Noalla c. 3  

655 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Gol de 'Iniesten' Francesc Aguilar c. 2-3  

656 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Göetze, en la prórroga Cristina Cubero c. 4 Crónica 

657 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Nunca un Balón de Oro le supo a tan poco Jordi Archs c. 6  

658 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Una batalla táctica entre dos grandes 
técnicos 

Roberto Martínez c. 8 Contracró
nica 
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659 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Y Ann Kathrin Götze lo celebró en el 
césped 

Cristina Cubero c. 10 Contracró
nica 

660 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 "El grupo", la clave para Neuer y Lahm Roberto Martínez c. 12  

661 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 "Este dolor será para toda la vida" Roberto Martínez c. 12  

662 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Alemania - Argentina Imma Mentruit/Jesús Galindo c. 14 Uno X 
Uno 

663 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Klose, adiós con récord y oro Cristina Cubero c. 15  

664 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 James Rodríguez, Neuer y Pogba Cristina Cubero c. 15  

665 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Primera opción Mikel Encinas c. 26  

666 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Otra plata José Ignacio Huguet c. 44  

667 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Alemania gana en Sudamérica  c. 3  

668 Mundo 
Deportivo 

7/14/14 Gasol aún no ha firmado contrato con los 
Bulls 

José Ignacio Huguet c. 45  

669 Marca 8/1/14 Acaparó los focos…y se hizo un 'selfie' Rubén Jiménez c. 11  
670 Marca 8/1/14 El Benfica no es rival para Aduriz y Beñat Dani Martínez c. 15  
671 Marca 8/1/14 El derrumbe de la inmunidad Antonio Gª Ferreras c. 3  
672 Marca 8/1/14 Neymar quiere estar para el Gamper Sergi Font c. 9  
673 Marca 8/1/14 Sale Diego López A. García, R. Varela, R. Gómez c. 2  
674 Marca 8/1/14 Casillas será el portero titular A. García/R. Varela c. 3  
675 Marca 8/1/14 Cristiano ya la toca Pablo Polo, Chema Rey c. 4  
676 Marca 8/1/14 La Premier vuelve a tentar a Arbeloa Rubén Jiménez c. 6  
677 Marca 8/1/14 Los retos de Piqué Sergi Font c. 8  
678 Marca 8/1/14 Griezmann 'superstar' Rubén Jiménez c. 10  
679 Marca 8/1/14 El pequeño gran genio Rubén Jiménez c. 12  
680 Marca 8/1/14 La Real encarrila su pase Óscar Badallo c .14  
681 Marca 8/1/14 Ekiza, refuerzo de lujo Macu Briones, Borja Rodríguez c. 15  
682 Marca 8/1/14 Velasco Carballo Amalio Moratalla c. 15 Cuestione
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s mías 
683 Marca 8/1/14 Osasuna se despide de su gira por Inglaterra Alfonso Muerza c. 17  
684 Marca 8/1/14 Racing y Murcia salvan el primer trámite Pedro Fernández, Iván Gómez c. 18-19  
685 Marca 8/1/14 El Betis pierde en Marbella y sigue lejos de 

su objetivo 
Nacho González c. 19  

686 Marca 8/1/14 "Benítez es el motivo principal que me ha 
traído a Nápoles" 

Alberto Rubio c. 20 La 
entrevista 
Michu 

687 Marca 8/1/14 Problema de altura Daniel Senovilla c. 22  
688 Marca 8/1/14 El indescifrable planeta fútbol Gerardo Riquelme c. 32  
689 Marca  8/1/14 "Esto se cura y se acabó" Fernando M. Carreño c. 24-25  
690 Marca 8/13/14 El Real Madrid enseña el colmillo a Europa 

(Superequipazo) 
Ramiro Aldunate marca.com  

691 Marca 8/13/14 Ronaldo sigue siendo el rey J. I. Calderón c. 4  
692 Marca 8/13/14 Habrá que hacer sitio en el museo José Vicente Hernáez c. 5 Con 

perdón 
693 Marca 8/13/14 Kroos ya manda J. I. Calderón c. 6  
694 Marca 8/13/14 Sevilla Nacho González c. 8 Uno a uno 
695 Marca 8/13/14 La consagración de SuperClatternburg Rafa Guerrero c. 9 La 

polémica 
696 Marca 8/13/14 "Creo que puede empezar un ciclo 

importante" 
J. I. Calderón c. 10  

697 Marca 8/13/14 Iker siempre vuelve C. Polo c. 11  
698 Marca 8/13/14 Demasiado pronto Manolo Sanchis c. 11  
699 Marca 8/13/14 El Real Madrid iguala al Barcelona en 

titulos 
Rafa Molina c. 13  

700 Marca 8/13/14 Kroos, 'groosen' y muy 'granden' Tomás Guasch c. 13 Contracró
nica 

701 Marca 8/13/14 Cardiff y su ídolo local Fede Quintero c. 14  
702 Marca 8/13/14 Alberto Moreno no jugó y se va al 

Liverpool 
Fede Quintero c. 15  

703 Marca 8/13/14 "El Real Madrid ha ganado sin despeinarse" Mónica Rodríguez c. 16 El senado 
Marca 

704 Marca 8/13/14 Verano azul…grana S. Font c. 18  
705 Marca 8/13/14 Habrá otro intento por Cuadrado M. Carmen Torres c. 19  
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706 Marca 8/13/14 Herr Pep Ángel Fermoselle c. 19  
 

707 Marca 8/13/14 Es del Atlético Alberto R. Barbero c. 20  
708 Marca 8/13/14 En el blanco Alberto Polo c. 21  
709 Marca 8/13/14 Europa se lo pierde Diego Picó c. 22  
710 Marca 8/13/14 Demasiado Diego Costa Óscar Badallo c. 24  
711 Marca 8/13/14 Otro reto '10' para El Tata Victor Romero c. 30  
712 Marca 8/13/14 El ciclo de Silva Victor Romero c. 31  
713 Marca 8/13/14 Marcando terreno Nacho Duque c. 32  
714 Marca 8/13/14 Nadal le da más tiempo a su muñeca Joan Solsona c. 43  
715 Marca  8/13/14 Cristiano nunca descansa Enrique Ortego c. 2-3 Crónica 
716 Marca  8/13/14 Real Madrid Rubén Jiménez c. 8 Uno a uno 
717 Mundo 

Deportivo 
8/13/14 La Real no ve en chino Ángel López c. 2 Crónica 

718 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 Derrotas que hacen daño Xabier Isasa c. 3 La 
opinión 

719 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 El Dorado no estaba en Stamford Bridge Xabier Isasa c. 4 Contracró
nica 

720 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 La afición realista se hizo notar Lander Tamés c. 6  

721 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 4 'Sparring' Germán Melero c. 6 Las notas 

722 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 La 'city' no es para él Xabier Isasa c. 8 El 
protagonis
ta 

723 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 Falta el termómetro más fidedigno Germán Melero c. 8  

724 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 Una plantilla pendiente de cinco o seis 
llegadas 

Lander Tamés c. 11  

725 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 Fácil supercopa para el Madrid Manel Bruña c. 12-13 Crónica 

726 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 Tumban al Sevilla a golpe de milliones Óscar Badallo c. 14 Contracró
nica 

727 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 Pep-Kloop, primer acto Imma Mentruit/Jordi Archs c. 23  
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728 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 San Lorenzo puede ser al fin rey de 
América 

Aquiles Furlone c. 24  

729 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 La prueba más exigente para el Sanse Lander Tamés c. 25  

730 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 En busca de la continuidad Lander Tamés c. 25  

731 Mundo 
Deportivo 

8/13/14 Sin rival José Ignacio Huguet c. 35  

732 Sport 8/13/14 Cuadrado apuesta por el Barça Ivan San Antonio c. 2-3 La noticia 
733 Sport 8/13/14 El jugador colombiano ya firma camisetas 

azulgranas pero sigue sin hablar del Barça 
Dídac Peyret c. 3  

734 Sport 8/13/14 Alves se ve titular Dídac Peyret c. 4  
735 Sport 8/13/14 El talento de Reus no se va y luchará para 

jugar 
R. B. c. 5  

736 Sport 8/13/14 Mathieu, uno más para Luis Enrique Dídac Peyret c. 6 La noticia 
737 Sport 8/13/14 El discípulo chileno de Frans Hoek Ramiro Martín c. 7 Historia 

Sport 
738 Sport 8/13/14 La historia hay que ganársela Ivan San Antonio c. 8 En 

blaugrana 
739 Sport 8/13/14 El destino de Luis Suárez en manos de tres 

hombres 
Toni Frieros c. 10 La noticia 

740 Sport 8/13/14 ¿Dónde jugará Claudia Schiffer? Manolo G. Crespo c. 15  
741 Sport 8/13/14 La que le faltaba a CR7 Pep Costa c. 16 Crónica 
742 Sport 8/13/14 1 ¿Tiene más toque el Madrid? 2 ¿Se ganó 

Casillas la titularidad? 3 ¿Ganarán los seis 
titulos en juego? 

Josep Coves c. 17 Preguntas 
con 
respuestas 

743 Sport 8/13/14 Casillas complica la vida a Ancelotti Cesc Guimerá c. 18 La otra 
cara del 
partido 

744 Sport 8/13/14 Cristiano Ronaldo no quiere que se marche 
Di María 

S. F. c. 19  

745 Sport 8/13/14 Sergio descartó ir a la Premier Juan Carlos Gracia c. 20 La noticia 
746 Sport 8/13/14 La cesión de Thievy no se cierra y la de 

Gómez es inminente 
Juan Carlos Gracia c. 21  

747 Sport 8/13/14 Vuelta a la actividad para disfrutar tres 
partidos en cuatro días 

 c. 21  
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748 Sport 8/13/14 El domingo no se abrirá todo el estadio S. E. c. 21  
749 Sport 8/13/14 En México dan por cerrado el fichaje de 

Raúl Jiménez  
Pep Costa c. 22  

750 Sport 8/13/14 Guardiola, en tierra hostil Josep Coves c. 24 La previa 
751 Sport 8/13/14 La muñeca de Nadal, en la línea esperada Neus Yerro c. 35  
752 Sport 8/13/14 España dio un baño a Turquía Maite Antón c. 36 Crónica 
753 Marca 8/23/14 ¡Houston: el Madrid tiene un problema! José Vicente Hernáez c. 5  
754 Marca 8/23/14 "Decidió un 'Mandzukicazo'" Mónica Casaú c. 12  
755 Marca 8/23/14 Atlético  c. 6 Uno a uno 
756 Marca 8/23/14 Con las horas contadas J. I. García-Ochoa c. 10  
757 Marca 8/23/14 El Atlético está como un pincel Santiago Segurola c. 2-3 Crónica 
758 Marca 8/23/14 El Madrid pierde la pegada Rubén Jiménez c. 8  
759 Marca 8/23/14 Hagan juego, señores Jon Prada c. 20  
760 Marca 8/23/14 Müller y Robben no paran Alberto Rubio c. 33 Crónica 
761 Marca 8/23/14 Paso a Francisco Txabi Ferrero, Mari Carmen Torres c. 24  
762 Marca 8/23/14 Será 'Buenotelli' Víctor Vago c. 32  
763 Marca 8/23/14 SuperMario es el nuevo héroe Alberto R. Barbero c. 4  
764 Marca 8/23/14 T'estimem, Leo Gabriel Masfurroll c. 18 Cartas a 

Álex 
765 Marca 8/23/14 Un Sporting 'made in Mareo' Jaime Ceñal, Alma c. 31  
766 Marca 8/23/14 Un partidazo con cuentas pendientes Rocío Guevarra, Fernando Álvarez c. 22  
767 Marca 8/23/14 "Ojalá sea solo en primero" Kike Sampedro c. 5  
768 Marca 8/23/14 El poder de la manada Marcos López c. 9  
769 Marca 8/23/14 Simeone debe ser sancionado Rafa Guerrero c. 9 La 

polémica 
770 Marca 8/23/14 "El Madrid y el Barça te avasallan" Enrique Ortego c. 14-15 	  
771 Marca 8/23/14 Messi se queda 'solo' Luis F. Rojo c. 18  
772 Marca 8/23/14 El nuevo rol de Xavi Diego Picó c. 19  
773 Marca 8/23/14 Un león debuta en el banquillo en el 

banquillo de Málaga  
Adriano Espinal, Juanma Velasco c. 23  

774 Marca 8/23/14 Caparrós es el crack Julio Piñero, Juan Yordi c. 26  
775 Marca 8/23/14 "Si allí jugamos igual deberíamos pasar" Óscar Badallo c. 28  
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776 Marca 8/23/14 Hacienda ya no pasa ni una más  c. 30 Marca 
opina 

777 Marca 8/23/14 Al fondo, Calderón Jesús Sánchez c. 35  
778 Marca 8/23/14 Una cuestión de peso Sergio Barrado c. 43  
779 Marca  8/23/14 Desde su energía impone la ley del más 

fuerte 
Enrique Ortego c. 9 La Cocina 

de Ortego 
780 Marca  8/23/14 Las marcas España Nacho Duque c. 34  
781 Sport 8/23/14 Adiós a los seis titulos Xavi Canals c. 18-19 La noticia 
782 Sport 8/23/14 Debut con susto de Pep Sergi Capdevila c. 30 la jornada 
783 Sport 8/23/14 Mandzukic fulmina a un decepcionante 

Madrid 
Pep Costa c. 20 Crónica 

784 El País 8/25/14 El Barça reencuentra a Messi Ramon Besa c. 42  
785 El País 8/25/14 El Eibar irrumpe en el cielo Gorka Pérez c. 44  
786 El País 8/25/14 El largo adiós a Di María Cayetano Ros c. 45  
787 El País 8/25/14 España y la gestión del lujo Faustino Sáez c. 50  
788 El País 8/25/14 "El titulo nos da prestigio y jerarguía" Gabi, 

capitán del Atlético 
Ladislao J. Moñino c. 46  

789 Sport 8/25/14 Tranquilos, Messi está de vuelta Francesc de Haro c. 2 El análisis 
790 Sport 8/25/14 El nuevo Barça se estrena con grandes 

sensaciones 
Javier Giraldo c. 4 Crónica 

791 Sport 8/25/14 Messi ha vuelto para volver a ser el número 
1 

Josep Maria Casanovas c. 3 Mi partido 

792 Sport 8/25/14 Rakitic se confirma como nuevo jefe de 
operaciones 

Ramiro Martín c. 8 La noticia 

793 Sport 8/25/14 Rakitic y el trabajo del laboratorio culé Joaquim M. Bertrán c. 15 A pie de 
campo 

794 Sport 8/25/14 Si vuelve Messi, vuelve el Barça Lluís Mascaró c. 48 La contra 
de… 

795 Sport 8/25/14 Un punto que puede convertirse en puntazo Juan Carlos Gracia c. 18 El análisis 
796 Sport 8/25/14 Ante todos ustedes: Munir Ivan San Antonio c. 6-7 Contracró

nica 
797 Sport 8/25/14 Esta temporada pasará algo grande Albert Masnou  c. 15  
798 Mundo 

Deportivo 
8/28/14 El Real Madrid no olvida la humillación en 

Anfield 
Manel Bruña mundodeportivo.com  

799 As 9/11/14 Barça y Athletic, Cataluña y Euskadi Alfredo Relaño as.com  Opinión 
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800 Sport 9/11/14 España... ¿Y ahora qué?   Sergio Vera sport.es  
801 Marca 9/12/14 El Waterloo de la ÑBA, análisis de una 

derrota de época: Causas y responsables 
Jesús Sánchez marca.com  

802 El Mundo 9/14/14 Un imperio en plena forma Lucas Saez-Bravo elmundo.es/deportes  
803 El País 9/15/14 La nueva ola de EE UU es cósmica Robert Álvarez deportes.elpais.com  
804 Marca 9/15/14 Pau Gasol en MARCA: "Siempre que no se 

logra el objetivo se puede hablar de 
fracaso" 

Jesús Sánchez marca.com Entrevista 
a Pau 
Gasol 

805 Mundo 
Deportivo 

9/15/14 A años luz José I. Huguet c. 51  

806 Marca 9/16/14 Música de Champions Hugo Cerezo marca.com  
807 Mundo 

Deportivo 
9/16/14 De leyenda Julián Felipo c. 42  

808 Sport 9/29/14 Neymar ya ha dado un paso al frente Lluís Miguelsanz sport.es Futbolean
do 

809 Marca 10/3/14 España aniquila a China Jorge Quiroga marca.com  
810 Mundo 

Deportivo 
10/5/14 Los cracks deciden  Roger Torelló  c. 14 Crónica 

811 Marca 10/8/14 Una victoria de las que dan alas David Menayo marca.com  
812 Sport 10/8/14 Duelo por el liderato con aroma de 

encerrona 
 sport.es  

813 As   10/18/  
         14 

Sobre Cristiano, Bravo, Messi... y Zarra Alfredo Relaño as.com Opinión 

814 Mundo 
Deportivo 

10/23/ 
14 

El Madrid más culé José Luis López c. 13 Contracró
nica 

815 Marca 10/27/ 
14 

Atrapados en el éxito Luis F. Rojo marca.com  

816 Mundo 
Deportivo 

11/10/ 
14 

Mestalla se queda sin ver la sexta Iñaki Ugalde mundodeportivo.com  

817 Marca 11/16/ 
14 

El Ilusionista. Mágico Isco Portada marca.com  

818 Mundo 
Deportivo 

11/18/ 
14 

Entrevista a Carlos Martínez: "No para de 
corregir" 

J. I. Lorenzo mundodeportivo.com Entrevista 

819 As 11/22/ 
14 

Messi, récord, manteo y triunfo Santi Giménez as.com  

820 El Mundo 11/22/1 Messi es único Francisco Cabezas elmundo.es/deportes  
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4 
821 Marca 11/22/1

4 
Ya nadie hace sombra a Messi Ángel Liceras marca.com  

822 Mundo 
Deportivo 

11/28/1
4 

¿Fútbol o beisbol? Gemma Herrero c. 13  

823 Mundo 
Deportivo 

11/28/1
4 

Anoeta tiene ganas de Marcha Ángel López c. 4  

824 Mundo 
Deportivo 

12/3/14 Camiseta polémica Joan Josep Pallàs, Xavier Muñoz c. 16-17  

825 Mundo 
Deportivo 

12/3/14 Copa con magia Jaime Ferrer, Joan Poquí c. 18  

826 Mundo 
Deportivo 

12/3/14 El Hospi también quiere vivir su fiesta B.Monzó, M.Segura c. 20  

827 Mundo 
Deportivo 

12/3/14 La noche que el Cornellà hizo suyo en 
Santiago Bernabéu 

Manel Bruña c. 13  

828 Marca 12/20/ 
14 

Messi no tiene pierna mala Pablo Egea marca.com  

829 Mundo 
Deportivo 

12/11/ 
14 

Messi, Neymar, Suárez Santi Nolla mundodeportivo.com  

830 Marca 12/26/ 
14 

Leyenda 2014: cuatro pilares Antonio Gª Ferreras c. 9  

831 Marca 12/26/ 
14 

Messi-Cristiano Enrique Ortego c. 20-21 El 
reportaje 

832 Marca 12/26/ 
14 

No hay mejor regalo  Alberto R. Barbero c. 2-3  

833 Marca 12/26/ 
14 

El héroe de España Miguel Ángel Lara c. 4  

834 Marca 12/26/ 
14 

El Athletic ha perdido su magia en casa Macu Briones c. 16  

835 Marca 12/26/ 
14 

Vuelve por Navidad Marcos López c. 5  

836 Marca 12/26/ 
14 

Ídolos por partes José Luis Hurtado c. 6  

837 Marca 12/26/ 
14 

Cerci completa el pleno al 15 Alberto R. Barbero c. 7  

838 Marca 12/26/ 
14 

Intocable José Félix Díaz c. 8  
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839 Marca 12/26/ 
14 

Más goles y más titulos que Neymar J. L. Calderón c. 9  

840 Marca 12/26/ 
14 

El negocio del siglo José Félix Díaz c. 10  

841 Marca 12/26/ 
14 

"El Madrid fichará a Lucas Silva cuando 
nos respete" 

Rubén Jiménez c. 11  

842 Marca 12/26/ 
14 

El Grand Slam de Messi Sergi Font c. 12  

843 Marca 12/26/ 
14 

La obra interminable Fernando Álvarez c. 14-15  

844 Marca 12/26/ 
14 

Todo listo para la vuelta de Quique José Antonio Giménez c. 16  

845 Marca 12/26/ 
14 

"Los navarros nos levantamos fácilmente" Fabián Torres c. 18 	  

846 Marca 12/26/ 
14 

Futbolistas a la carrera José I. Pérez c. 22  

847 Marca 12/26/ 
14 

Víctor Múñoz, 'cum laude' José I. Pérez c. 23 Historia 
Marca 

848 Marca 12/26/ 
14 

El guardián de la Premier Alberto Rubio c. 24  

849 Marca 12/26/ 
14 

Gas…'All Star' José Luis Martínez c. 28  

850 Marca 12/26/ 
14 

Sergio Ramos, más allá del Balón de Oro Santiago Segurola c. 40  

851 As 12/27/ 
14 

Los inicios del crack portugués en un 
documental de Sky Sports 

J. L. Guerrero as.com  

852 Marca  12/28/ 
14 

La selección vasca y catalana vuelven a 
empatar 

 marca.com  

853 Marca 1/4/15 Haraquiri en Anoeta  marca.com Crónica 
854 Marca 1/4/15 El Valladolid acaba con la racha de Ranko 

Popovic 
 marca.com  

855 Sport 1/4/15 Torres: "Gané títulos pero siempre me 
faltaba algo" 

 sport.es  

856 El País 1/6/15 Una máquina de destrucción Ramon Besa c. 42  
857 El País 1/6/15 El valedor de Khedira Diego Torres c. 43  
858 Marca 1/6/15 Se pudre la Gran Manzana Nacho Duque c. 30  
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859 Marca 1/6/15 Paga Zubi Luis F. Rojo c. 2  
860 Marca 1/6/15 Marrón de oro Luis F. Rojo c. 4  
861 Marca 1/6/15 Adiós a Bartomeu Paco Gª Caridad c. 6 Intermedi

o 
862 Marca 1/6/15 Zubi y el galopante deterioro del Barça Santiago Segurola c. 7 El análisis 
863 Marca 1/6/15 Reyes del K. O. Hugo Cerezo c. 8  
864 Marca 1/6/15 La duda de Ramos Pablo Polo c. 12  
865 Marca 1/6/15 Khedira busca la titularidad perdida J. I. García-Ochoa c. 12 Análisis 

Marca 
866 Marca 1/6/15 Interferencias en la BBC J. I. García-Ochoa c. 14  

867 Marca 1/6/15 Porterías calientes  J. I. García-Ochoa c. 15  
868 Marca 1/6/15 Oblak puede vivir su prueba de fuego Luis Aznar c.15  
869 Marca 1/6/15 Caza a la última perla uruguaya Verónica Brunati c. 16  
870 Marca 1/6/15 Suspiran por Paul Clement J. I. García-Ochoa c .17  
871 Marca 1/6/15 Brotes blanquiverdes Javier Hernández c. 18  
872 Marca 1/6/15 El gran Valencia está de vuelta Fernando Álvarez c. 19  
873 Marca 1/6/15 Quique, 10 años después Sergio Fernández c. 22  
874 Marca 1/6/15 Eibar: ni los más viejos del lugar Borja Rodríguez c.23  
875 Marca 1/6/15 Guantes de cristal Óscar Badallo c. 24  
876 Marca 1/6/15 Técnico y club, sin 'feeling'  Juan Yordi c. 24  
877 Marca 1/6/15 ¿Qué hay de nuevo Celta? Rafa Valero, Juanma Velasco c. 25  
878 Marca 1/6/15 Ciudadano Kane Juan Castro c. 28  
879 Marca 1/6/15 Suso será del Milan en verano Hugo Cerezo c. 29  
880 Marca 1/6/15 En la senda de Jiménez Nacho Duque c. 31  
881 Marca 1/6/15 ¿Me puedo tomar un café? Joan Solsona c. 33  
882 Marca 1/6/15 "Al soci sí se li pot enganyar…més" Enrique Ortego c. 40 Futbolero 

soy yo 
883 Marca  1/6/15 Superventas Luis Aznar c. 10  
884 Sport 1/6/15 Zubizarreta fulminado Javier Giraldo c. 2-3 La noticia 
885 Sport 1/6/15 Bartolomeu dará la cara mañana David Rubio c. 4  La noticia 
886 Sport 1/6/15 El cese de Zubi y la ausencia de Messi, 

síntomas de caos 
Josep María Casanovas c. 5 Mi verdad 
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887 Sport 1/6/15 360 milliones en cuatro años Jordi Gil c. 6-7 El 
informe 

888 Sport 1/6/15 Bartolomeu se queda solo en medio del 
descontrol 

Joan Vehils c. 7 La 
opinión 

889 Sport 1/6/15 Monchi no quiso negociar  Lluís Miguelsanz c. 8 Materia 
reservada 

890 Sport 1/6/15 Puyol busca nuevos retos Dídac Peyret c. 9  
891 Sport 1/6/15 'Mal rollo' Messi-Luis Enrique David Rubio c. 10  
892 Sport 1/6/15 Los capitanes se reunirán mañana con Leo Javier Miguel c. 11 Confidenc

ial 
893 Sport 1/6/15 Fútbol o tsunami  Xavi Torres c. 11 En 

blaugrana 
894 Sport 1/6/15 La ilusión de los niños, un oasis en el Mini Dídac Peyret c. 12-13 La noticia 
895 Sport 1/6/15 La cabalgata solidaria de los cracks del 

Barça 
Javier Giraldo c. 14-15 La noticia 

896 Sport 1/6/15 Se va Zubi, pero el problema sigue ahí Joan Mª Batle c. 17 Esto es lo 
que hay 

897 Sport 1/6/15 ¿Quién quiere ser director deportivo? Lluís Miguelsanz c. 17 Futbolean
do 

898 Sport 1/6/15 Bale, reincidente Alejandro Alcázar c. 18 La noticia 
899 Sport 1/6/15 Dos derrotas seguidas y llega el derbi en la 

Copa 
Alejandro Alcázar c. 19  

900 Sport 1/6/15 El Madrid 'castiga' a Lucas Vázquez Juan Carlos Gracia c. 20  
901 Sport 1/6/15 "El gesto era para una sola persona" Juan Carlos Gracia c. 21  
902 Sport 1/6/15 Abran paso al mejor recién ascendido Pep Costa c. 22 Ligamanía 
903 Sport 1/6/15 Veni, vidi, vici: llegar y besar el santo en 

Mestalla 
Enzo Pérez c. 22 El 

protagonis
ta 

904 Sport 1/6/15 Tratamiento copero para la depresión X. Canals c. 23  
905 Sport 1/6/15 Benítez se deja querer Ezzio Rossi c. 24  
906 Sport 1/6/15 El Kun se pone a punto C. Giblin c. 25  
907 Sport 1/6/15 Los 'terrores' de Djokovic Neus Yerro c. 32  
908 Sport 1/6/15 Las claves del bajón blaugrana Ramon Palomar c. 36 El análisis 
909 As 1/12/15 Cristiano, Balón de Oro 2014 Joaquín Maroto as.com  
910 Marca 1/13/15 Cristiano Ronaldo, objetivo número 1 J. I. García-Ochoa marca.com  



	  

	   272 

911 Marca 1/22/15 Aún se puede Paulo Futre c. 5  
912 Marca 1/22/15 Barcelona Sergi Font c. 6 Uno a uno 

913 Marca 1/22/15 Piqué es un gran fichaje de invierno José Luis Hurtado c. 8 Contracró
nica 

914 Marca 1/22/15 Illa, illa, illa, Illarra ventanilla Felipe del Campo c. 18  
915 Marca 1/22/15 Ni león, ni boquerón: garrafón  Sergio Fernández c. 12  
916 Marca 1/22/15 El Calderón será una 'caldera' David. G. Medina c. 4  
917 Marca 1/22/15 Un 2015 de pesadilla: no levantan cabeza Juanma Velasco, Jesús Ballesteros c. 13  
918 Marca 1/22/15 Bruno premia la constancia José Antonio Giménez c. 14  
919 Marca 1/22/15 Lucas Silva A punto Carlos Carpio c. 16  
920 Marca 1/22/15 El club abre la puerta a Illara Pablo Polo, Juanma Velasco c. 17  
921 Marca 1/22/15 Pequeño galáctico José Félix Díaz c. 18  
922 Marca 1/22/15 Todos a boxes J. L. Calderón, H. Cerezo c. 20-21  
923 Marca 1/22/15 Se ofrece campeón Diego Picó c. 22  
924 Marca 1/22/15 Un último capricho de 500.000 euros Fabián Torres c. 23 Goles 

olímpicos 
925 Marca 1/22/15 Jugón Alberto Rubio c. 24 El 

reportaje 
926 Marca 1/22/15 Nadie aguanta a Ibrahimovic Alberto Rubio c. 25  
927 Marca 1/22/15 Una pájara de campeonato Joan Solsona c. 26  
928 Marca 1/22/15 La maldición australiana Joan Solsona c. 27  
929 Marca 1/22/15 Los Lakers y los Knicks sí ganan en  

economía 
Marcos Piñeiro 
 
 

c. 31  

930 Sport 1/22/15 Victoria mínima, ventaja máxima Toni Frieros c. 2 El análisis 
931 Sport 1/22/15 Messi…como siempre Joan Mª Batlle c. 19 Opinión 
932 Mundo 

Deportivo 
1/23/15 Rafa Nadal sobrevive a un partido infernal 

frente a Smyczek en Australia   
Ángel Rigueira mundodeportivo.com  

933 Marca 2/7/15 Un brillante Zaragoza fulmina al Barça B  marca.com  
934 Mundo 

Deportivo 
2/23/15 El Atleti también tiene un problema con las 

cartulinas en la Champions  
 mundodeportivo.com  

935 As 2/25/15 Hezonja: “¿Ir a ver a Messi? Que venga él a 
verme” 

 as.com  
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936 Marca 2/26/15 La imaginación del 'Chacho' no tiene 
límites: ¡Genial dribling con caño! 

 marca.com  

937 Mundo 
Deportivo 

3/09/15 Braida: "¿Pogba? El Barça siempre necesita 
grandes jugadores" 

Sergi Solé 
 
 

mundodeportivo.com 
 

 

938 El Mundo 3/22/15 El Barça gana como el viejo Madrid Francisco Cabezas elmundo.es  
939 El País 3/23/15 Barça, 2 - R.Madrid, 1. Los colosos vencen 

a los virtuosos 
Ramon Besa deportes.elpais.com  

940 Marca 4/17/15 Pepe Mel busca igualar su mejor racha en el 
Betis 

Miguel Á. Morán  marca.com  

941 Mundo 
Deportivo 

4/22/15 Dos golazos a la altura de dos asistencias de 
lujo 

Javier Gascón c. 10 El 
protagonis
ta 

942 Mundo 
Deportivo 

4/22/15 A semis con recital Joan Poquí c. 4-5 Crónica 

943 Sport 4/27/15 La lucha por ser cabeza de serie en el 
próximo sorteo de la Champions League 

Jordi Batalla sport.es  

944 Marca 5/5/15 La Juve siempre engaña al Madrid Fran Villalobos marca.com  
945 Marca 5/5/15 Con el fantasma del 7-0 presente Javier Estepa marca.com  
946 Marca 5/6/15 Messi derriba el muro hacia Berlín Jaime Rincón marca.com  
947 Marca 5/6/15 Messi roba todo el protagonismo a 

Guardiola 
Ramiro Aldunate marca.com  

948 Marca 5/6/15 Nadal marca territorio Pablo Egea marca.com  
949 Marca 5/6/15 El aliento de la derrota o la historia de 

Clermont Auvergne 
Bruno López marca.com  

950 As 5/12/15 1X1 de los americanos: Neymar acabó con 
el sueño alemán 

Javier Embid as.com  

951 As 5/12/15 Abocados, salvo milagro, a un playoff 
frente a Las Palmas 

J. I. Tornadijo as.com  

952 Marca 5/12/15 Con el tridente a Berlín Pablo Egea marca.com  
953 Marca 5/12/15 Ancelotti: "Queremos entrar en la historia" J. I. García-Ochoa marca.com  
954 Marca 5/21/15 Xavi: una vida, un equipo Pablo Egea marca.com  
955 Sport 5/29/15 San Emeterio, ¿solución a los cupos del 

Barça? 
 sport.es  

956 Sport 5/30/15 Final de Copa: El Camp Nou fue rojiblanco Juan Manuel Díaz / Sergio Vera sport.es  
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por un partido 
957 As 5/31/15 Mucho ruido, Mucho Messi Portada as.com  
958 Marca 5/31/15 Su majestad  marca.com  
959 Sport 5/31/15 Una Copa del Rey redonda para el Barça David Boti sport.es  
960 Sport 6/1/15 Messi: "¿Acabar como centrocampista? Es 

posible..." 
 sport.es  

961 Sport 6/2/15 Xavi: "Es mi última final con el Barça y la 
quiero ganar" 

Juan Manuel Díaz/Miki Soria sport.es  

962 Marca 6/3/15 El día que Barcelona descubrió al gran 
Messi 

Jaime Rincón marca.com  

963 Marca 6/3/15 Murray deja París sin españoles Joan Solsona marca.com  
964 Marca 6/5/15 Cleveland se queda cojo: Irving, baja 

definitiva 
 marca.com  

965 Marca 6/6/15 La Quinta del triplete Manuel Malagón marca.com Crónica 
966 Marca 6/6/15 Del 'Pep Team' al 'Lucho Team' Delfín Melero marca.com  

 
967 Mundo 

Deportivo 
6/6/15 "Podemos entrar de nuevo en la historia" Joan Poquí c.4  

968 Mundo 
Deportivo 

6/6/15 A Messi hay que prepararle una jaula Roberto Beccantini c.22  

969 Mundo 
Deportivo 

6/6/15 Messi, Messi y … ¿Messi? Carlos Pérez de Rozas c.34  

970 Mundo 
Deportivo 

6/6/15 Vaya repaso Julián Felipo c.61  

971 Sport 6/6/15 Messi: 'Pichichi' compartido... y más cerca 
del Balón de Oro 

Ricard López sport.es  

972 Mundo 
Deportivo 

6/7/15 Más que un triplete Joan Josep Pallàs c.10-11  

973 Mundo 
Deportivo 

6/7/15 El brasileño amarga al suizo y se corona Imma Mentruit c.30  

974 Sport 6/7/15 Tricampions! Portada sport.es  
975 Mundo 

Deportivo 
6/10/15 ¡Sígue! Portada mundodepotivo.com  

976 As 6/12/15 El Con Silva salió el sol en España Luis Nieto as.com  
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977 Sport 6/17/15 Pau Gasol dice 'Sí' al Eurobasket Laura López Albiac sport.es  
978 Marca 6/19/15 Rudy hace fuerte al Madrid en casa, que se 

adelanta en la final, 1-0 
J. Quiroga marca.com 

 
 

 

979 Marca 6/15/15 Torrens guía la victoria más dulce y sufrida 
de una España que luchará por las medallas 

 marca.com 
 
 

 

980 As 6/27/15 Un penalti de Tévez clasifica a aArgentina 
para las semifinales 

Artiz Galibondo as.com  

981 As 6/28/15 Así ganó España a Alemania en la final de 
Viena hace 7 años 

 as.com  

982 Marca 7/12/15 Iker Casillas: "Donde vaya seguiré gritando 
'¡Hala Madrid'!" 

 marca.com El 
comunica
do 

983 Marca 7/12/15 El portero se despidió del club y del 
madridismo 

Iker Casillas marca.com Enunciado 

984 Marca 7/13/15 "¡Iker, Iker, Iker!" Manuel Malagón marca.com  
985 Marca 7/14/15 El año de Lucho Ramiro Aldunate marca.com 

 
 

986 ABC 8/12/15 Los goles milagrosos de Pedro Luis Buxeres abc.es/deportes  
987 As 8/12/15 Pedro, el as que hace el Póker Santi Giménez as.com  
988 El Mundo 8/12/15 Los milagros de 'San Pedro' David Palomo elmundo.es/deportes  
989 El País 8/12/15 Un brindis por el fútbol José Sámano deportes.elpais.com Análisis  
990 El País 8/12/15 El fútbol español seduce Jordi Quixano deportes.elpais.com  
991 Marca 8/12/15 We are the Champions Ramiro Aldunate  marca.com  
992 Marca 8/13/15 "Somos el equipo a batir en Europa" Luis Enrique, el entrenador habla en una 

rueda de prensa 
marca.com  

993 Mundo 
Deportivo 

8/13/15 Messi, indiscutible favorito al Trofeo UEFA, y Cristiano Ronaldo, ‘colista’ mundodeportivo.com  
 
 

994 Sport 8/13/15 El Barça de las dos caras Pichi Alonso sport.es  
995 Marca 8/14/15 Aduriz echa al Barça a los leones Javier Estepa marca.com  
996 Mundo 

Deportivo 
8/15/15 4-0: el Barça encaja otro póker de goles que 

le aleja de las seis copas 
Javier Gascón mundodeportivo.com  

997 Marca  8/17/15 Eterno Athletic Juanma Velasco marca.com  
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998 El Mundo  8/17/15 El final de una terrible sequía Sergio R. Viñas elmundo.es/deportes  
999 ABC 8/18/15 Un Athletic maduro recoge el regalo de un 

Barça estéril 
Salvador Sostres abc.es/deportes  

100
0 

El País 8/18/15 Un soberbio Athletic le gana la Supercopa 
al Barça 

Ramon Besa deportes.elpais.com  
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Додаток А “Представлення ІСД у ліриці” 

1. Танго, присвячене Альфредо Ді Стефано: агон, трансформації 

категорії прекрасного 

Letra: Antonio Bartrina 

Música: Ariel Hernández, 2008 

 
A don Alfredo Di Stéfano, futbolista 

En Barracas, la boquita de la Boca 

Gambeteando los vaivenes del destino 

El silbato dio comienzo a tu partido 

En el césped has sido genio del encanto 

No soñabas con laureles esportivos 

Con tu empuje arrabalero enternecido 

Solamente con jugar a la pelota 

Que en la vida y en la cancha acaba en tanto 

De muchacho en otros campos te entrenaste 

Manejando diestra y zurda con soltura 

Y templaste tu carácter con don Fierro 

Sin amagos encubiertos ni rezongos 

La justicia sobre todo reclamaste 

No te olvidas de lo humilde de tu cuna 

Con coraje impuesto por el buen criterio 

Cuando grita ¡Campeón! La peña Hongo. 

Gracias viejo, 

Por la emoción que nos diste 

Gracias viejo, Por ese fútbol de ayer 

Con regates al contrario sorprendiste 

En la vida y en el juego sorprende tu 

Honradez 

Gracias viejo 
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Por tus lecciones de artista 

Rauda flecha 

Que nos logró conmover 

Don Alfredo gardeliano y futbolista 

Sos un malabarista del balón a los pies. 

2. Гімн до сторіччя ФК “Реал Мадрид”: агон, арете  

Compositor: José Cano 

Letra: José Cano 

Intérprete: Plácido Domingo, 2002 

 

¡Hala Madrid!   

¡Hala Madrid! 

Campo de estrellas   

Donde crecí   

¡Hala Madrid!  

Juegas en verso   

Que sepa el universo   

Cómo juega en Madrid   

Sale el Madrid a luchar   

Sale el Madrid a ganar   

¡Hala Madrid!   

¡Hala Madrid! 

3. Гімн ФК “Реал Мадрид”: агон, трансформація категорій прекрасного і 

героїчного 

Compositor: Luis Cisneros Galiante 

Letra: Luis Cisneros Galiante, Amor Farina y Antonio Villena Sanchez 

I. De las glorias deportivas 

 que campean por España  

va el Madrid con su bandera  

limpia y blanca que no empaña 
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Club castizo y generoso  

todo nervio y corazón 

 veteranos y noveles  

veteranos y noveles  

miran siempre tus laureles  

con respeto y emoción  

¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid!  

Noble y bélico adalid  

caballero del honor  

¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid!  

A triunfar en buena lid  

defendiendo tu color  

¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! ¡Hala Madrid! 

II. Enemigo en la contienda  

cuando pierde da la mano  

sin envidias ni rencores, 

 como bueno y fiel hermano  

Los domingos por la tarde  

caminando a Chamartín, 

 las mocitas madrileñas (2), 

 van alegres y risueñas  

porque juega su Madrid  

III. ¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!  

Noble y bélico adalid, 

 caballero del honor. 

 ¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!  

A triunfar en buena lid, 

 defendiendo tu color  

¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid!, ¡Hala Madrid! 
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4. Гімн ФК “Барселона”: агон, соціокультурна складова  

I. Todo el campo,  

es un clamor,  

somos la gente azulgrana,  

no importa de donde vengamos,  

si del sur o del norte,  

eso si, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo,  

una bandera nos hermana.  

Azulgrana al viento,  

un grito valiente,  

tenemos un nombre,  

lo sabe todo el mundo:  

Barça!, Barça !, Baaaarça!!!!  

II. Jugadores, aficionados,  

todos unidos hacemos fuerza,  

son muchos años llenos de sacrificio,  

son muchos los goles que hemos gritado,  

y se ha demostrado, se ha demostrado,  

que nunca nadie nos podrá doblegar.  

Azulgrana al viento,  

un grito valiente,  

tenemos un nombre,  

lo sabe todo el mundo:  

Barça!, Barça!, Baaaarça!!!!  

5. Гімн “ФК Атлетік Більбао”: агон, трансформація категорії 

прекрасного, соціокультурна складова 

Athletic, Athletic, eup!  

Athletic rojo y blanco  

para todos eres muy nuestro  

porque naciste del pueblo  
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te ama el pueblo. 

Juventud rojiblanca  

en verde campo  

ejemplo de Euskalerria  

Propaguemos nosotros  

el exultante irrintzi (grito)  

Athletic, Athletic  

eres el mejor,   

Arriba jóvenes! 

II. Athletic, Athletic  

fuerza del espiritu  

El tronco del viejo Roble  

ha hecho germinar hoja nueva 

Arriba muchachos!   

Adelante juventud nuestra!  

Bilbao y toda Bizkaia 

sean enaltecidos en todo el mundo.  

Arriba muchachos!  

Arriba siempre Euskalerria!  

Athletic rojo y blanco, el nuestro. 

Arriba jóvenes de Bilbao y Bizkaia!  

Nobles vascos, adelante! 

6. “Контраода поета з Реал Сосьєдаду”: агон, трасформація категорій 

героїчного і трагічного  

Gabriel Celaya  

Camisolas azules y blancas volaban 

al aire, felices, como pájaros libres,  
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asaltaban la meta defendida con furia 

y nada pudo entonces toda la inteligencia 

y el despliegue de los donostiarras 

que luchaban entonces contra la rabia ciega 

y el barro, y las patadas, y un árbitro comprado. 

Todos lo recordamos y quizá más que tú, 

mi querido Alberti, lo recuerdo yo, 

porque yo estaba allí, porque vi lo que vi, 

lo que tú has olvidado, pero nosotros siempre 

recordamos: ganamos. En buena ley, ganamos 

y hay algo que no cambian los falsos resultados. 

7. “Бетіс”: соціокультурна складова ІСД 

Silvio Fernández Melgarejo 

¡¡¡Oh, oh, oh, oh!!! No busques más que no hay. 

Cuando el Rey Don San Fernando  

conquistó a Sevilla, 

él se preguntó:  

“¿Dónde está mi Betis, Betis?” 

...verde quiero ver a toda España, 

y hasta la Real de Sociedad. 

Por eso: Betis, Betis. 

8. Іспанські культурні реалії у ІСД 

- Mientras muerda un estadio la pasión… 

y eléctrico y fatal de nuevo huésped 

eterno de otros pies corra un balón. 

… Mientras… el balón reconozca a un compañero, 

el gol se cante, el mito se desate 

y herido ante la red quede un portero… 

aunque nada en el campo lo delate, 

entre nosotros brindará un torero. (Ángeles Mora)  
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Додаток Б “ГРА, агон, арете і трансформація естетичних 

категорій”  

Статистика за [13.06.2014 (434) – 14.07.2014 (668)] 
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Додаток В “Відкритість ІСД: розмовний стиль” 
 

- En 24 de los 77 trofeos en disputa, fue un jugador blanco el que se llevó el 

gato al agua [XIV, c. 132];  

- Todos los candidatos a suceder a Josep Lluís Núñez caminan sobre su estela 

con pies de plomo, sin atreverse a criticar a fondo su gestión… [XXIII, c. 101];  

- Ya tiene entre ceja y ceja la Undécima (501); Claro que el Betis al que se 

enfrentó tampoco era moco de pavo... [XV, c. 119];  

- Si hubiera sido un bromista, le habrían mandado a freír espárragos sin 

contemplaciones…; Y es que, como suele decirse, cada oveja con su pareja. Así 

que Kobe Bryant, puestos a elegir un club de fútbol, opta por el mejor [III, c. 146; 

147];  

- El resto del tiempo fue coser y cantar para los madridistas [703];  

- Ante el Aberdeen sólo costó un mal rato que no debió producirse, frente al 

Chelsea dejó el partido resuelto en menos que canta un gallo… [719]; 

- España hacía aguas atrás en cada ataque holandés [435]; 

- No fueron maneras y está bien que Florentino le diera la oportunidad de 

recibir la gratitud de una hinchada que sabe distinguir el trigo de la paja [318];  

- Argentina se presentó en la final por ser el tuerto en el país de los ciegos. No 

jugó un un pimiento al fútbol [628]; 

- Por so los alemanes estaban con la mosca detrás de la oreja con la 

designación de Rizzoli [633];  

- Le tocó bailar con la más fea, con Juan Carlos Navarro, y consiguió frenar 

el juego de la “Bomba” con un marcaje digno de un veterano... y “solo” era un 

júniorde primer año; Estaba siendo un playoff descafeinado para Ricky. El Palau 

volvió a ser el punto de partida de unos duelos en que, por momentos, saltaron 

chispas [VII, c. 51; 145];  

- 1. Como sus mellizos de la paparruchada financiera de Madrid, Chelsea o 

París.; 2. Se pediría al competente tribunal que juzgara, sin conocer el resultado 

final. Las opiniones serían astracanantes [438]; 
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- Del Bosque repitió el discurso de los últimos días sin mover una coma, a 

expensas del mañana del equipo [440]; 

- Mientras tanto el presidente del Barcelona empezó a recibir presiones, 

insinuaciones, amenazas, intervenciones en sus negocios, y el club tiró a Di Stéfano 

por la ventana [XXIII, c. 163];  

- Ni siquiera miró a puerta. Se le bajó la persiana, y, desgraciadamente para 

Argentina, remató como suele hacerlo en los grandes partidos; La única ocasión en 

la que al Athletic le dieron con la puerta en las narices; Pero está claro que a la 

franquicia californiana no le sentaron bien las calabazas que le dio su ya ex jugador 

[630; 627; 652]; 

- A todo esto, Wilmots ya había quitado a su estrella, Hazard. ¡Noooo, nunca! 

Por más que tenga un día de perros, como fue el caso, Bélgica no tiene tanto como 

para desecharlo así como así [513]; 

- Mascherano es un buen jugador, pero lo suyo es barrer, y Garo tuvo uno de 

esos partidos en los que no es carne ni pescado, cada vez más habituales; Así fue 

como Argentina embotelló a Suiza. [490]; 

- Le avisó un miembro de la FIFA que le habían escogido como Mejor 

Futbolista del Mundial, Golden Ball, y él subía las escaleras con cara de pocos 

amigos, a recoger un trofeo que no esperaba, que pocos esperaban que recogiese él 

[659]; 

- El Tata Martino iba con pies de plomo a la hora de introducir a Neymar en 

el primer equipo [10]; 

- … la derrota del sábado significa el adiós a la Liga después del adiós a la 

Copa [XXIII, c. 112]. 
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Додаток Д “Релігія та магія у ІСД” 

- jugaban como dioses; Casillas salvó milagrosamente el primer mano a 

mano [XX, c. 104; 489]; 

- Copa con magia [825];   

- Superar la eliminatoria con el Juventus podía ser la poción mágica… 

[XIII, p.107] 

- Nombres como el de Manu del Moral han generado ilusión en la 

parroquía armera… [724]; 

- El galés fue profeta en su tierra, ya que pese a que le faltó el gol como 

en dos títulos anteriores… resultó decisivo en el triunfo [693]; 

- Pero ¿y Casillas? El meta tenía todos los ojos puestos en él tras sus 

últimas actuaciones y lo cierto es que tuvo poco trabajo, pero no faltó a la cita 

para volver a ponerse el traje de santo cuando en el minuto 34 evitó el gol de 

Carriço con una de sus paradas milagrosas [725]; 

- La sensatez del seleccionador ha sido admirable en un país cainita 

[195]; 

- Menotti, con su brillantez, lo cataloga como un “extraterrestre”, y 

Johan Cruyff comenta esto: “Gracias a Dios, Messi existe…” [497];  

- … pero la pierna de un santo salvó a la selección, quizá la pierna de 

Dios [XXI, c. 161];  

- … el que cumplía el papel de cómplice de campo de esa gran comunión 

de los santos que constituyen los feligreses futbolísticos; … tenía que ganar al 

Real Madrid si quería tener esperanzas teologales en ganar la Liga española; es 

sabido que la selección española ha sido creada por Dios [XXIII, c. 125; 166; 

202];  

- Un país que llora y que … había puesto muchas de las esperanzas de 

este Mundial en este chaval medio rubio, medio niño y medio dios [586];  

- Pinto está trabajando en obrar el siguiente milagro. Esta vez toca Holanda. 

Casi nada. [494]; 
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- Con Colombia ya en octavos, el que se juega todo aquí es Japón. Necesita 

vencer y rezar. [456]; 

- La primera marcha verde, la de 1953, la original, nada que ver con la de 

Hassan II y el Sahara, fue una auténtica profesión de fe verdiblanca cuando más 

difícil era creer en ese equipo y ese sentimiento. Pero fue todo un símbolo cuando 

más necesario resultaba el apoyo a una entidad que sobrevivió a aquella travesía del 

desierto de milagro aunque siempre dio motivos a sus aficionados para creer en la 

resurección [XV, c. 169]; 

… como jugador estaba dotado de magia de crearse un espacio propio que le 

acompañaba como un aura. ... Butragueño jugaba envuelto por un aura dorada 

[XXIII, c. 136];  

- Otro base de perfil creativo, eléctrico, con una gran visión de juego y capaz 

de hacer magia con el balón en las manos [VII, c. 30];  

- San Mamés ha oficiado 1742 misas civiles a través de los casi 600 

futbolistas que ofrecieron esas misas… ante un número incalculable de espectadores 

que acudían sobrecogidos al ritual dominical a comulgar con una fe que no 

prometía paraísos sino disfrutes terrenales y no siempre [286, c. 24];  

- Dos jugadores del Real Madrid figuraron entre los más votados e integraron 

ese once mágico: Di Stéfano y Gento [XIV, c. 53]; 

- Antes de ese mágico instante, de ceder el testigo a los futuros campeones, el 

excapitán del Barça se acercó a departir con Zico, Messi y Schweinsteiger [639];  

- Así, la magia de Silva se asienta en una Liga tradicionalmente falta de 

magos del balón como el canario [712]; 

- … El lastre de la furia contenida 

pondrá aurora de lumbres a tu horario, 

dará un golpe de sangre decisivo. 

Tapónate de luz toda la herida. 

El aplauso de Dios como sudario 

tendrá ese gol final, definitivo (Julio Alfredo Egea “Sonetos a mi hijo, para 

antes de la Olimpiada”, IV). 
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Статистика за [13.06.2014 (434) – 14.07.2014 (668)] 
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Додаток Е “Мистецтво і наука в ІСД” 

- Dos líneas de cuatro muy juntas, llenas de piedras y obstáculos en el camino 

para entorpecer el espectáculo de ‘variete’ alemán. Esa orgía de pases con sentido 

que tienden a marear a cualquier equipo de espíritu limitado [658];  

- Ayer paternaron los guipuzcoanos la figura del ‘miedo escénico’ hasta en los 

amistosos [717]; 

- El gol con el que Cristiano puso al Madrid por delante fue una auténtica 

obra de arte. [691]; 

- …una tecnología que, en tiempos de Maradona, era pura ciencia ficción; 

¿Cómo se puede jugar así? Es la antítesis del fútbol [IX, c. 15; 108]; 

- Pero, sobre todo, era la gran referencia para todos los que ahora sueñan con 

llegar al primer equipo, a quienes se les ha roto un espejo en mil pedazos [365];  

- A veces, nuestro fútbol ha alcanzado valores épicos. Por desgracia, no 

siempre [444]; 

- Tenemos grandísimos campeones, como Lorenzo o Perdosa, pero lo de 

Márquez es algo especial que le convertirá en mito, tal como ha sucedido con Pau 

Gasol, Alonso o mi estimado Seve [372]; 

- A la lírica, por supuesto, no le faltaron sudor, goles al contragolpe ni la 

cuota de fortuna que todo campeón necesita el algún momento clave [IX, c. 178]; 

- Al igual que ocurrió en el caso de uno de los fenómenos literarios y 

culturales más extraordinarios de la historia de la Humanidad, la eclosión de la 

Generación del 27, el Real Madrid es tributario de una entidad singular e irrepetible, 

que marcó un antes y un después en la historia de la cultura [X, c. 49]; 

- Romario es un jugador de dibujos animados; Valdano catalogó como miedo 

escénico la sensación que sentían algunos rivales del Real Madrid al saltar a 

Santiago Bernabéu, con el estadio lleno y con unos espectadores más apasionados 

que sus sucesores [XII, c. 149];  

- ¿qué cualidades histriónicas podían desarrollar unos veteranos como Zidane 

y Figo, o Ronaldo…? [III, c. 177];  



	  

	  

297 

- Menotti estimula la espontaneidad, la resolución creativa de los episodios 

que propone el fútbol. Bilardo es la antítesis: sabe que hay muchas situaciones que 

inevitablemente van a suceder y ofrece respuestas preestablecidas [IX, c. 124];  

- Zurdo nato, aunque trabaja a marchas forzadas el manejo con la pierna 

derecha para ampliar su repertorio de posibilidades... [583];  

- Esta vez le tocó a Busquets, que se llevó un recuerdo del aguerrido 

mediocentro. El malo de la película era el mismo y también el guión [435];  

- El culebrón Alexis está muy cerca de llegar a su fin [543]; 

- …protagonista en esta edad de oro de nuestro fútbol [474]; 

- la época dorada de Cruyff [III, c. 187];  

- Todos han reclamado un papel protagonista en este campeonato y por 

primera vez, las paradas se están haciendo un hueco en las hemerotecas con más 

frecuencia que los goles [509]; 

-… ofrecer un par de pinceladas sobre el perfil futbolístico [232];  

- Frotémonos las manos. El artista Van Gaal y el artista público pueden 

construir un curso 2003-2004 que dejará las obras de la Sagrada Familia o las del 

AVE como aperitivos secundarios de un festín que puede ser caníbal [XXIII, c. 123]; 

 

 
Статистика за [13.06.2014 (434) – 14.07.2014 (668)] 
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Додаток Є “Дискурсивні маркери” 

CLARO 

- Si hubiese debutado, claro, porque su vida se apagó solo unos meses 

antes de poder hacerlo [VII, c. 44]; 

- El Betis, claro, no iba a ser menos. Hechos ciertos y leyenda, bien 

trufados, claro, son los siguientes [XV, c. 36] 

- Eso sí, lo que está claro es que Francisco se llevará una gran ovación de 

sus paisanos, tanto en la Puerta de Purchena como en el estadio de los Juegos 

del Mediterráneo [761]; 

  ES CIERTO та його модифікації 

    - Es cierto que Alemania ha tenido una mayor posesión [632]; 

- Pero también es cierto que más allá de las muchas similitudes que también 

unen a jugadores en la pista... [VII, c. 167]; 

 - Sorprendió la sustitución de James por Isco. Es cierto que el equipo estaba 

roto, con un 4-2-4 evidente... [757]; 

- Lo cierto es que los dos equipos han cambiado mucho desde entonces [766];  

- Bien es cierto que se encuentra en la recta final… [564]; 

- Aunque el beticismo sigue algo impaciente por la ausencia de fichajes 

oficiales, lo cierto es que el club tiene cerrados varios acuerdos que solo están a 

expensas de los reconocimientos medicos… [505]. 

SEGURO 

- Es el mensaje que, seguro, se repitió Ricky Rubio cuando aquel viernes 17 

de junio recorrió las tripas del Camp Nou hasta llegar a la sala de prensa [VII, 

c. 140]; 

- Seguro que Roberto recuerda la primera vez que siendo niño, de la mano de 

su padre, fue a ver a su equipo al Villamarín. Y seguro que, desde el banquillo junto 

a Mel, ha mirado en más de una ocasión hacia el cuarto anillo para celebrar el gol de 

su equipo… [XV, c. 191]. 

CURIOSAMENTE 

- Curiosamente, a Ricky se le daba bien enfrentarse al Baskonia [VII, c. 144]; 
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- Lo que se puede decir sin temor de equivocarse es que el vizcaíno siempre 

respondió a las oportunidades que le dio su entrenador [579]; 

- No parece muy probable, por otra parte, que el GBC vaya a incorporar a 

ambos ya que ya cuenta con excesiva juventud en sus filas [581]. 

- Судження: 

- Extraño, ¡si no existía ningún problema añadido al bajón de juego que 

desconociésemos!; Estuvo tan apretado que Paul acabó primero con 2,41 

balones recuperados por partido, por los 2,40 de Ricky. ¡Una lástima! [VII, 

c. 145, 188]; 

- Cualquier club de fútbol centenario en España, casi diría en el mundo, tiene 

a algún ciudadano inglés vinculado a la historia de sus orígenes; No en vano es el 

Betis el equipo que luce en su escudo [XV, c. 17, 182]; 

- No cabe duda que acusaron mucho en defensa la falta de Thiago Silva, pero 

esta ausencia de ningún modo debe servir de excusa para justificar de debacle [592];  

- Paradójicamente, el gol no sirvió para que el equipo local se adueñara del 

partido, sino que fue el Betis el que volvió a tomar las riendas [282];  

- El fútbol es, además, por si fuera poco, un juego filosófico… El Barcelona 

no cesó de ganar con dolientes o nuevos. Incapaces de dar una orden. ¡Qué 

maravilla! Y qué suerte. [438]; 

- Según fuentes de la negociación, es muy probable que hoy se cierre el 

traspaso del meta costarriquense [562]; 

- Fue, en cualquier caso, el jugador que más y mejor amenazó a Moyá, 

espléndido en un rechace a un venenoso tiro del colombiano [757]; 

- Esa identificación con los símbolos regionals, sumada al carácter y el 

espíritu abiertos e integradores del Betis y de sus aficionados, nos convierte, sin 

duda, en el equipo con más seguidores en toda región y el que mejor la representa  

fuera de sus límites territoriales [XV, c. 182]; 

- Es indudable que hace solo un par de meses ha cumplido 13 años, que a 

duras penas ha finiquitado su temporada infantil B… [583]; 
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- En lo que a la selección respecta, en septiembre se iniciará la fase de 

clasificación para la Eurocopa. Con Iniesta como líder. No puede ser de otra 

manera [466];  

- Fue asturiano por asturiano, porque el que se retiraba era precisamente El 

Guaje. Ambos vieron puerta, curiosamente. [478]; 

- Встановлення контакту з читачами 

- Echemos la vista atrás por un momento...; Entramos en el mes decisivo, 

junio [VI, c. 77; 88];  

- Por cierto, en el partido ante el conjunto taronja, Ricky anotó un triple 

desde más allá del medio de la pista y sobre la bocina. ¿Le suena?; Vamos por 

partes... Ahí estuvo cuatro temporadas en las que promedió 44,2 puntos por 

partido; una locura, ¿verdad?; pero volvamos a las comparaciones a las que fue 

“sometido” Ricky [VII, c. 137; 167; 170]; 

- Pero la zona – sí, no se frote los ojos, he dicho la zona – se le atragantó a 

España y se consumó la derrota, 85-86; Ricky, que esta vez estuvo en el equipo de 

Charles Barkley – el gordo, ¿se acuerda? –, no desaprovechó la oportunidad de 

meterse en el bolsillo al public del Toyota Center [XI, c. 126; 186]; 

- Al acabar aquella temporada, adivinen [там само, c. 121]; 

- Que clasificaron. Ojito a esta Holanda… Ojito que los naranjas tienen pinta 

interesante [461]; 

- Así es, señores. ... Pero claro, !¿de qué sirve la hazaña si no queda 

constancia de la misma?¡ [XV, c. 188]; 

- Pero mejor dejamos de hablar del capitán, que ya tendrá su capítulo más 

adelante [XX, c. 54];  

- Vicente despeja hasta la semana que viene. Por mí, que siga [461];  

- Aunque la sesión (¿cómo no?) fue a puerta cerrada… Y, por si fuera poco, 

Messi no se presentó ayer al entrenamiento de puertas abiertas; Vamos, que hay una 

fuerte ‘movida’ y habrá mucha más… [891];  

- Con perdón, al equipo le falta fútbol…  [893]. 
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Додаток Ж “Паратекстуальні та іконічні риси іспанськомовного 

спортивного дискурсу” 

1.Обкладинки книжок публіцистичного стилю 
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