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Анотація. Стаття присвячена висвітленню лінгвальних 
(структурних, семантичних і прагматичних) особливос-
тей англомовного астрологічного дискурсу як різновиду 
окультного дискурсу. Матеріалом дослідження слугували 
тематичні вебсторінки, представлені у мережі Інтернет. 
Астрологічний дискурс є невід’ємною частиною сучасно-
го мас-медійного простору. Його зростаюча популярність 
зумовлює актуальність подібних досліджень, націлених 
на виявлення особливостей цього типу дискурсу. Термін 
«дискурс» розуміємо як спілкування людей із позицій їх 
належності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно 
тієї чи іншої типової мовленнєвої ситуації. Англомовний 
окультний дискурс містить такі основні жанрові різно-
види, як астрологічний, магічний, алхімічний. Зазначе-
ні дискурсивні утворення при всій своїй різноманітності 
та відмінності можуть бути об’єднані таким типом мен-
тальної установки, як ірраціональність. Зараз існує велика 
різноманітність текстів, які мають астрологічний характер 
у культурному англомовному просторі. Їх значну част-
ку становлять тексти, що містять різноманітні гороско-
пи. Вивчення типології текстів гороскопів англійською 
мовою, їх структурної, змістовної, прагматичної та ін. 
характеристик, очевидно, є важливим етапом вивчення 
астрологічного дискурсу загалом. Основною функцією 
гороскопу є передбачення (опис майбутнього). Типовий 
астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, 
декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей 
та їхні земні події, згідно з якими їх можна передбачити за 
взаємним розташуванням небесних тіл. Основними харак-
терними рисами гороскопів є їхнє лексичне наповнення, 
композиційна структура та прагматичне навантаження. 
Проведене дослідження лінгвальних особливостей астро-
логічних прогнозів дозволило виділити основні функції, 
які виконують гороскопи в медійному просторі: інформа-
тивна, апелятивна, персуазивна та емотивна. Астрологіч-
ний прогноз є полікодовим текстом, який містить вербаль-
ні та невербальні знаки. До останніх відносяться іконічні 
знаки та набірні засоби. Перспективу подальшого дослі-
дження вбачаємо в дослідженні лінгвальних особливостей 
інших жанрів англомовного астрологічного дискурсу. 

Ключові слова: астрологія, дискурс, композиційна 
структура, окультизм, прагматика.

Постановка проблеми. Дослідження виконано в рамках 
сучасної дискурсології, серед актуальних завдань якої слід від-
значити дослідження соціальної, текстуальної та психологіч-
ної контекстуалізації дискурсу, його зразків і жанрів із певним 
набором змінних (соціальних норм, ролей, статусів комуні-
кантів, їхніх конвенцій, стратегій, показників інтерактивності 
й ефективності спілкування); вивчення закономірностей досяг-
нення комунікантами комунікативної кооперації або чинників 

породження комунікативного конфлікту, способів реалізації 
комунікативного суперництва; опис інституційних форм і типів 
дискурсів тощо. Ключовими проблемами аналізу дискурсу 
залишаються структура та стратифікація дискурсу, встанов-
лення його ознак, одиниць, категорій, типів; з’ясування спо-
собів організації різних дискурсивних інваріантів, вироблення 
методів і процедур аналізу й опису дискурсів тощо [1, с. 627]. 

Отже, астрологічний дискурс, представлений, зокрема, 
гороскопами, є невід’ємною частиною сучасного мас-медій-
ного простору. Їх всезростаюча популярність зумовлює акту-
альність подібних досліджень, націлених на виявлення особли-
востей цього типу дискурсу [2, с. 159]. Крім цього, в гороскопах 
знаходить своє відображення соціальна диференціація суспіль-
ства, оскільки вони можуть бути складені для молоді, для жіно-
чої аудиторії, що підкреслює актуальність соціолінгвістичного 
аспекту дослідження.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Гороскопи 
вивчаються переважно з психологічної, соціологічної, антро-
пологічної та культурологічної точки зору. Гороскоп був розро-
блений як медіажанр, що сприяло його статусу однієї з визна-
чальних рис сучасної масової культури [3; 4; 5]. Погоджуємося 
з думкою про те, що астрологія сьогодні є значущим для біль-
шості членів суспільства явищем, особливою системою знань, 
заснованою на уявленні про наявність необхідного зв’язку між 
рухом небесних тіл і процесами, що відбуваються на землі. 
Проведений дослідниками аналіз мовного матеріалу підтвер-
джує, що тексти гороскопів дійсно мають свої специфічні 
дискурсивні особливості. Будучи прагматично спрямованим, 
астрологічний дискурс, крім пізнавальної (астрологами з дав-
ніх-давен були люди, які займалися пошуком істини, пояснен-
ням детерміністичних законів світобудови), може виконувати 
також соціально-політичну (маніпулятивну) та психотерапе-
втичну функції [2, с. 161]. 

Із лінгвокогнітивної точки зору певні особливості астро-
логічного дискурсу можна представити за допомогою дина-
мічного концепту – сценарію, а з точки зору семіотики цей 
тип дискурсу відповідає поведінковому тексту. Семантична 
багатоплановість, багаторівневість та характерна структурна 
організація астрологічних текстів, що являють собою опис 
і тлумачення життя людини, робить їх привабливим об’єктом 
дослідження для лінгвістів та семіотиків [6, с. 21].

Г.Т. Крижанівська досліджує тексти англомовних гороско-
пів відповідно до жанрово-функціональної моделі. Дослідниця 
стверджує, що жанрова структура астрологічного прогнозу 
є досить жорсткою та включає декілька кроків. «Перший крок 
у жанровій моделі гороскопу передбачає загальну інформа-
цію про ймовірний розвиток подій у зазначений період май-



5

ISSN 2409-1154 Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2021 № 52 том 2

бутнього, на що вказує прислівник overall. Функціонування 
іменників relationship, affairs, family, partner та прикметника 
married дає змогу ідентифікувати наступний, другий крок 
у моделі жанру – розвиток взаємовідносин. Лексичними мар-
керами третього кроку є іменники money, business, cash, funds, 
expenditures та дієслово invest, семантика яких вказує, що його 
комунікативна спрямованість – повідомити про можливий роз-
виток фінансових справ. <…> Семантика лексичних одиниць 
кожного кроку експліцитно відображає його комунікативну 
спрямованість» [7, c. 260].

Мета статті полягає в аналізі лінгвальних особливостей 
англомовних астрологічних прогнозів. Матеріалом дослі-
дження слугували тематичні вебсторінки у мережі Інтернет.

Виклад основного матеріалу. У сучасному мовознавстві 
дискурс трактується як спілкування людей з позицій їх належ-
ності до тієї чи іншої соціальної групи або стосовно тієї чи іншої 
типової мовленнєвої ситуації. Численні дослідження фокусують 
свою увагу на таких різновидах дискурсивної діяльності людини 
як члена соціуму: політичний, адміністративний, юридичний, 
військовий, педагогічний, релігійний, містичний, медичний, 
діловий, рекламний, спортивний, науковий, сценічний та масо-
во-інформаційний види інституційного дискурсу. Слід відзна-
чити, що інституційний дискурс історично мінливий [8, c. 21].

На наш погляд, у вищезазначеному переліку різновидів 
інституційного дискурсу недиференційованим є термін «міс-
тичний» дискурс. Звернімося до визначення прикметника 
«містичний»: «від містика – релігійно-ідеалістичні погляди, 
що визнають існування надприродних сил і можливість спіл-
кування з ними людини» [9]. Тобто містичний дискурс перети-
нається з релігійним та протиставляється науковому за своєю 
суттю. Дефініція англомовного відповідника «mystical – having 
a spiritual meaning or reality that is neither apparent to the senses 
nor obvious to the intelligence» [10] не має семи «релігійний, 
пов’язаний із віруваннями», але також підкреслює неочевид-
ність, незрозумілість того, що ми вважаємо містичним. 

З огляду на вищевказане видається логічним викори-
стання терміна «окультний дискурс» на позначення загального 
напряму дискурсології, який вивчає особливості комунікації 
в різних містичних практиках, магії, астрології тощо, тобто всіх 
напрямів інституційної діяльності, які виходять за рамки науки 
та офіційної релігії. 

Проведене дослідження лінгвальних особливостей астро-
логічних прогнозів дозволило виділити основні функції, які 
виконують гороскопи в медійному просторі: інформативна, 
апелятивна, персуазивна та емотивна. 

Типовий астрологічний гороскоп, розміщений у медіапро-
сторі, декларує знання про вплив небесних тіл на долю людей 
та їхні земні події, згідно з якими їх можна передбачити за 
взаємним розташуванням небесних тіл. Таким чином, езоте-
ричною метою гороскопу є повідомлення та фіксація впливу 
розташування зірок на кожен знак зодіаку, тобто на представни-
ків того чи іншого знаку, і у зв’язку із цим читачам надаються 
рекомендації для поведінки в певному відрізку часу. 

Однак, на думку деяких дослідників, комунікативна, 
прагматична мета гороскопу в мас-медійному просторі дещо 
інша – розважальна. Масова культура розставила інші акценти, 
змінила природу цього жанру. Багато дослідників відносять 
астрологічний прогноз до жанрів масової літератури, розрахо-
ваної на читача-споживача [11; 12].

Інформативна функція є однією із провідних комунікатив-
но-прагматичних функцій гороскопів, оскільки спрямована на 
активізацію читацького мислення через пробудження інтересу 
до інформації, що повідомляється:

“A major aspect this year is your tenth house and fourth house 
being influenced by the current nodal transits as well as the lunar 
eclipses. The moon’s north node of fate transits through Gemini 
and sits high in your zone of career development” [13].

Головним призначенням апелятивної функції є спонукання 
адресата до дії:

“Happy and painful memories of childhood could come to mind 
today, bringing new understanding of how your early experiences 
affect your present situation. Unexpected insights could bring 
a new perspective on the present and future. You could realize that 
a personal or professional course isn’t right for you. Don’t let fear 
overwhelm your need for transition” [13].

Персуазивна функція бере участь у формуванні емоційного 
впливу на читача та тісно пов’язана з емотивною функцією, яка 
втілює прагнення відправника впливати безпосередньо на емо-
ційну сферу психіки адресата:

“However, on December 19, a major cycle for you begins when 
Venus turns retrograde in your zodiac sign. In the weeks ahead, you 
might review how you’ve approached love, relationships, beauty, 
and money over the past eight years. This is a karmic cycle that 
might make you especially nostalgic, perhaps even crossing paths 
with exes, old flames, or other people from your past. Reflect 
and decide how you’d like to proceed” [13].

Як бачимо з наведених прикладів, однією з основних характер-
них мовних рис гороскопів є їхнє лексичне наповнення. Характер 
номінативних рядів у них визначається комунікативно-прагматич-
ними інтенціями автора та тематичною спрямованістю гороскопа, 
яку можна визначити як предмет розмови, предмет комунікації. Як 
правило, можна виокремити такі теми, як здоров’я, кар’єра, нові 
знайомства, любов, сімейні відносини, фінанси тощо, тобто все 
те, що лежить у сфері так званих особистих інтересів людини [14]. 
Англомовні астрологічні веб-сайти містять такі підрозділи: daily, 
love, career, money, health, birth chart тощо. Композиційно-мовлен-
нєва побудова тексту гороскопа відповідає цілям даного жанру. Так, 
із точки зору композиційної побудови тексти гороскопів поділя-
ються на дві частини: перша – це інтерпретація впливу становища 
зірок на долю людей та події; друга – це рекомендації, пов’язані 
з поведінкою людей. Для першої частини прогнозів характерний 
майбутній час і особлива модальність можливості, яка оформля-
ється за допомогою відповідних модальних дієслів.

Короткість, ясність риторичних прийомів робить очевидним, 
доступним зміст гороскопа, який не вимагає від адресата інтелек-
туальних зусиль, проте створює певний психологічний комфорт, 
що виходить із загальної компліментарності тексту і спрямованості 
змісту тексту на особистість читача, що, зрештою, сприяє реалізації 
у цьому типі текстів розважальної функції. Астрологічний прогноз, 
реалізуючи фактор адресата, зазвичай має вікову (horoscopes for 
teens), соціальну (horoscopes for singles) чи гендерну (horoscopes for 
her / him) адресованість.

Для досягнення поставленої в гороскопі мети використовується 
передусім ряд паралінгвістичних засобів. На рівні письмового тек-
сту їх доцільно поділити на дві групи: основні та допоміжні засоби. 
Основні засоби паралінгвістики є самостійними джерелами інфор-
мації, оскільки вони розкривають зміст тексту. До них відносяться 
малюнки, таблиці, фотографії тощо. Факультативні паралінгвіс-
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тичні засоби, у свою чергу, вносять додаткові семантичні відтінки 
у змістовий текст. До них можна віднести використання деяких 
розділових знаків і кольору для вираження емоцій, підкреслення, 
шрифт та ін. [15]. 

У текстах проаналізованих астрологічних прогнозів основними 
паралінгвістичними засобами, які стосуються провідних ознак їх 
комунікативно-прагматичних особливостей, є малюнки, що зобра-
жують знаки зодіаку. Крім того, в гороскопах використовуються 
таблиці, в яких міститься інформація про рівень успішності людини 
у тій чи іншій сфері життя залежно від дати народження. Подібні 
паралінгвістичні засоби відносяться до іконічних або образотвор-
чих елементів організації архітектоніки тексту.

Ми погоджуємось із М.В. Богодеровою, що паралінгвістичні 
засоби, які використовуються в гороскопах, мають різне функці-
ональне навантаження. Так, основна функція шрифтів та курсиву 
полягає в акцентуванні тих чи інших думок укладача астрологіч-
ного прогнозу. У контексті сучасної антропоцентричної парадигми 
актуальним є також звернення до проблеми кольору та позначень 
кольору. Зокрема, за допомогою червоного кольору в гороскопах 
виділяється рубрика «любов», синім кольором – «кар’єра та гроші», 
зеленим кольором позначається рубрика «здоров’я». Крім того, 
в гороскопах різні кольори використовуються для позначення того 
чи іншого щасливого кольору в певну дату місяця. Отже, астро-
логічний прогноз є полікодовим текстом, який містить вербальні 
та невербальні знаки. До останніх відносяться іконічні знаки 
та набірні засоби.

Висновки. Астрологічний прогноз є частиною астрологічного 
дискурсу, який виступає різновидом окультного дискурсу. Типовий 
астрологічний гороскоп, розміщений у медіапросторі, декларує 
знання про вплив небесних тіл на долю людей та їхні земні події, 
згідно з якими їх можна передбачити за взаємним розташуванням 
небесних тіл. Основними характерними рисами гороскопів є їхнє 
лексичне наповнення, композиційна структура та прагматичне 
навантаження. Проведене дослідження лінгвальних особливостей 
астрологічних прогнозів дозволило виділити основні функції, які 
виконують гороскопи в медійному просторі: інформативна, апе-
лятивна, персуазивна та емотивна. Астрологічний прогноз є полі-
кодовим текстом, який містить вербальні та невербальні знаки. До 
останніх відносяться іконічні знаки та набірні засоби. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо в дослідженні 
лінгвальних особливостей інших жанрів англомовного астрологіч-
ного дискурсу. 
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Tomchakovska Yu. Lingual peculiarities of English 
astrological predictions

Summary. The given article is devoted to the coverage 
of lingual (structural, semantic and pragmatic) features of English 
astrological discourse as a kind of occult discourse. The study was 
based on the material of English horoscopes presented on the Inter-
net. Astrological discourse is an integral part of the modern media 
space. Its growing popularity determines the relevance of such 
studies aimed at identifying the features of this type of discourse. 
The term discourse is understood as the communication of people 
from the standpoint of their belonging to a particular social group 
or in relation to a typical speech situation. The English occult dis-
course contains such basic genre varieties as astrological, magical, 
and alchemical. These discursive formations, for all their diver-
sity and differences, can be combined with such type of mental 
attitude as irrationality. There is now a great variety of texts that 
have an astrological character in the cultural English-speaking 
space. A significant proportion of them are texts containing vari-
ous horoscopes. Study of the typology of horoscope texts in Eng-
lish, their structural, pragmatic, etc. characteristics, obviously, is 
an important stage in the study of astrological discourse in gen-
eral. The main function of the horoscope is prediction (descrip-
tion of the future). A typical astrological horoscope, placed in 
the media space, declares knowledge about the influence of celes-
tial bodies on the fate of people and their earthly events, according 
to which they can be predicted by the relative position of celes-
tial bodies. The main characteristics of horoscopes are their lex-
ical content, compositional structure and pragmatics. The study 
of the linguistic features of astrological predictions allowed us to 
identify the main functions performed by horoscopes in the media 
space: informative, appealing, persuasive and emotional. A horo-
scope is a polycode text that contains verbal and nonverbal signs. 
The latter include iconic signs and typesetting means. We see 
the prospect of further research in the study of the linguistic fea-
tures of other genres of English astrological discourse.

Key words: astrology, discourse, compositional structure, 
occultism, pragmatics.


