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КОНЦЕПТ CONTINUING EDUCATION
В ОСВІТНЬОМУ ДИСКУРСІ США
На сьогоднішній день в умовах активного становлення інформаційного
суспільства зростає роль освіти, яка стає одним із головних пріоритетів людства. Освітній дискурс організовується в межах певного соціального інституту
(навчального закладу), є особистісно-орієнтованим, характеризується статуснорольовими стосунками учасників спілкування (учителя та учня) і має конкретну
мету (соціалізація нового члена суспільства).
Об‘єктом нашого дослідження є безперервна освіта (CONTINUING EDUCATION) в освітньому дискурсі США, предмет вивчення – структура концепту CONTINUING EDUCATION. Метою дослідницької роботи є аналіз лексикосемантичної та фреймової структури концепту CONTINUING EDUCATION.
Проблема безперервної освіти є актуальною на сьогоднішній день, адже
динамізм розвитку сучасного суспільства потребує перекваліфікації людини кілька разів упродовж життя. Кінцевий принцип освіти залишається у минулому.
Актуальною формою освіти на сьогоднішній день стає Continuing education
(безперервна освіта), зміст якої передбачає перехід від традиційних процесів
накопичення знань до випереджувального відображення проблем суспільства,
до вміння саморегулювання людиною рівня своїх знань відповідно до вимог
сьогодення, до активного перетворення людиною себе і своїх знань, до створення власної індивідуальної системи освіти.
У США CONTINUING EDUCATION є напрямом модернізації всієї освіти
в цілому. Концептуальні засади безперервної освіти базуються на необхідності
розвитку навичок критичного мислення, яким можливо навчитися впродовж
занять у школі та університеті, а потім успішно використовувати впродовж
всього життя в різних ситуаціях.
Поняття безперервної освіти багатомірне, вихідним у ньому є положення
про розвиток особистості на всіх етапах її життєдіяльності. Безперервна освіта
виступає як умова всебічного розвитку особистості, збагачення її творчого потенціалу і можливостей, реалізації здібностей, набуття компетенції, удосконалення отриманих знань, умінь, навичок. Безперервна освіта є інтегральним еле-

1

Алізаде Г. П., Анісімова А. І. , 2016

3

ментом життя людини, коли поєднуються базове, додаткове навчання та самоосвіта.
Варто зазначити, що система CONTINUING EDUCATION у США успішно функціонує впродовж тривалого часу, забезпечується різнорівневими вищими навчальними закладами, які пропонують широкий перелік програм неперервної освіти, деякі з яких дуже довготривалі та реалізуються паралельно до
звичайних освітніх пропозицій, а інші короткотривалі або спеціалізовані. Безперервна освіта може бути структурованою – для отримання сертифікату, диплому або ступеню, та неструктурованою, що використовується для забезпечення можливості отримання основних фахів та хобі. Установи безперервної освіти
оперують спеціальними програмами, деякі з яких є дуже широкими і діють паралельно з установами, у яких можна здобути звичайний освітній ступінь. Інші
освітні програми безперервної освіти – короткі, або спеціалізовані. Безперервна
освіта може бути структурована, щоб по закінченні отримати сертифікати, дипломи або здобути ступінь, і неструктурована для забезпечення основних можливостей для навчання.
Оскільки об‘єктом нашого вивчення є зміст концепту CONTINUING EDUCATION, звернемося до теорії концепту в лінгвістиці. У світлі когнітивнодискурсивного підходу до вивчення концептуальної структури можлива реконструкція змісту концепту через його безпосереднє лінгвістичне вираження.
У системі мови можна виділити елементи – концепти, які представляють
собою двосторонні одиниці лінгвоментального рівня, які мають план вираження і план змісту. Концепт – багатовимірне дискретне культурно-значиме соціопсихічне утворення в колективній свідомості, опредмечене в тій чи іншій мовній формі [1, 26]. Представлення концепту в мові частіш за все приписується
слову. Концепт є одиницею більш абстрактною та об‘ємною, ніж слово. Будучи
умовною одиницею, що зв‘язує мислення й мовлення, концепт нематеріальний,
його матеріалізація, мовне вираження здійснюється за допомогою слова.
Концепт має визначену структуру, хоча він і не може бути представленим
як чітка структура, як наприклад, значення слова. Це пов‘язано з його активною
динамічною роллю у процесі мислення, концепт увесь час функціонує, актуалізується в різних своїх складових частинах та аспектах, поєднується з іншими
концептами.
У наборі семантичних характеристик концепту можна виділити
об‘єктивно існуючі ознаки, що складають ядро концепту, та суб‘єктивні, факультативні семи, які проявляються при вербалізації концепту в мовленні. Ядро
4

концепту з узагальненим набором сем відображене у словникових дефініціях
імені концепту. Однак словники не відображають усіх характеристик концепту,
які існують для носіїв мови, лише актуальні основні семи. Ядерні семи – постійні й безвідносні, вони утворюють закритий ряд безвідносних ознак, які забезпечують пізнавання та класифікацію предметів [5, 45]. Дослідження словникових дефініцій представляє концепт на рівні мови, незалежно від мовленнєвої
комунікації. Найбільш актуальні асоціації становлять для носіїв мови ядро концепту, менш актуальні – периферію. Чітких границь концепт не має, а по мірі
віддалення від ядра відбувається поступове загасання асоціацій. Мовна одиниця, у якій актуалізується центральна точка концепту, виступає ім'ям концепту
[2, 50].
Маючи досить непросту структуру, яка репрезентується неоднорідними
за своєю природою ознаками, концепт відображає категоріальні та ціннісні
знання про різноманітні традиції і погляди, присутні в англомовній ментальності. Аналіз конкретних фрагментів картини світу проходить на основі виділення
мовних одиниць, які репрезентують досліджувану концептуальну сферу, і полягає в інтерпретації значень конструкцій, які об‘єктивують ті чи інші особливості CONTINUING EDUCATION.
Для розуміння структури концепту CONTINUING EDUCATION звернімося до аналізу його фреймової структури. У рамках фреймового аналізу існує
можливість моделювання принципів структуризації та відображення людського
досвіду та знань у семантиці мовних одиниць, а також способів активації знань,
що забезпечують розуміння у процесі вербальної комунікації. За допомогою
фреймової моделі можна відтворити практично будь-яку конкретну ситуацію,
звівши її до стандарту, у якому втілений попередній досвід людини [4, 8].
При побудові фреймової моделі концепту CONTINUING EDUCATION
ми спираємося на концепцію В. В. Красних, згідно з якою фрейм має ієрархічну
(атомарну) організацію, як правило, пірамідальної форми, на нижньому рівні
якої розташовуються термінали [3, 123]. За своєю структурою фрейм складається з вершини – імені, теми стереотипної ситуації, а також слотів і терміналів
– слотів нижнього рівня, які заповняються варіативними складовими. Заповнені
групами слів, слоти нижнього рівня відображають національно-специфічні особливості тієї чи іншої лінгвокультури.
Аналіз словникових дефініцій концепту CONTINUING EDUCATION показав, що CONTINUING EDUCATION визначається як навчання для дорослих.
Система навчання є відмінною від формальної системи освіти. Навчання про5

водиться у вільний від роботи час для дорослих (вечірні заняття, заочне навчання) з використанням Інтернет-засобів навчання. В окремих визначеннях
наголошується на необхідності закінченої шкільної освіти, щоб мати можливість продовжувати навчання за програмою CONTINUING EDUCATION:
Continuing education – training and education for adults that takes place
outside the formal education system, usually in classes in the evenings (Longman
dictionary);
Continuing education = adult education – education for adults that is available
outside the formal education system, for example at evening classes; education for
adults that is available outside the formal education system, for example at night
classes or over the Internet (Oxford Advanced Learner's Dictionary entry);
Continuing education – classes taken by adult students usually in the evenings; formal courses of study for adult part-time students; classes taken by adult
students usually in the evenings (Webster dictionary);
Continuing education – classes for adults who have finished their school
education, in a range of different subjects (Cambridge Advanced Learner’s
Dictionary & Thesaurus).
Таким чином, CONTINUING EDUCATION можна визначити як безперервну освіту/систему безперервної освіти, підвищення кваліфікації, перепідготовку кадрів або продовжене навчання:
Continuing education – a program of instruction designed primarily for adult
students who participate part-time (Multitran dictionary).
Синонімічними поняттями до CONTINUING EDUCATION є lifelong
learning, lifelong education, recurrent education, permanent education, further study
(Multitran dictionary).
Тезаурус Кембриджського словника включає такі синоніми-поняття
CONTINUING EDUCATION та пов‘язані з ним слова, як adult education, apprenticeship, blended learning, CAL (abbreviation for computer-aided learning), elearning, further education (Cambridge Advanced Learner‘s Dictionary).
Виходячи із синонімічного ряду поняття CONTINUING EDUCATION, до
його ознак можна додати вивчення дорослими того предмету, який був недостатньо вивчений в школі, а також використання комп‘ютерних технології навчання, які розширюють освітні границі.
Якщо узагальнити отримані дані щодо концепту CONTINUING EDUCATION у вигляді фреймової структури, вершиною фрейму буде поняття
ADULTS EDUCATION. Терміналами нижчого рівня, які розкривають суть ве6

ршини, є поняття NON-FORMAL EDUCATIONAL SYSTEM. За допомогою дефініційного та компонентного аналізу CONTINUING EDUCATION as NONFORMAL EDUCATIONAL SYSTEM нами виділені підфрейми: part-time education, evening classes, CAL (computer-aided learning, e-learning, lessons over the Internet). Основою фреймової структури концепту CONTINUING EDUCATION,
те, заради чого, власне, і провадиться безперервне навчання, є можливість опанувати предмет, вивченню якого в школі не надавалося належної уваги (learn
failed school subject), та можливість отримати необхідні знання та навички, які
будуть використані на теперішній роботі (necessary knowledge to be applied in
the work).

Рис. 1. Фреймова модель концепту CONTINUING EDUCATION
Як бачимо, фреймова структура CONTINUING EDUCATION відображає
семантичні особливості вербалізації концепту в освітньому дискурсі. Поняття
CONTINUING EDUCATION визначається як навчання для дорослих за неформальною системою освіти. Навчання проводиться у вільний від роботи час для
дорослих (вечірні заняття, заочне навчання) з використанням Інтернет-засобів
навчання.
Побудова фреймової моделі концепту CONTUNUING EDUCATION дозволила виявити структуру аналізованого концепту, показати різноманітність і
тематичний спектр його областей.
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Ю. В. Бажутова2
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ НАЗВ
ХУДОЖНІХ ТВОРІВ
Незважаючи на відносно молодий вік теорії перекладу або перекладознавства як науки, нині існує безліч робіт, присвячених перекладацьким трансформаціям. І це не дивно, оскільки цей аспект є одним з центральних, і знання
його теоретичних основ надзвичайно важливо в роботі будь-якого перекладача.
В даній статті ми ставимо за мету розглянути і проаналізувати трансформації, які використовують при перекладі назв художніх творів. Проблемами перекладу художнього твору займалися В. Россельс, В. Коптілов, Д. Дюришин,
А. Попович та інші.
Слід зазначити, що фахівці в галузі теорії перекладу так і не прийшли до
спільної думки щодо самої суті поняття трансформації. Цим і пояснюється велика кількість класифікацій, запропонованих вченими, що відрізняються одна
від одної.
Головним завданням перекладу є досягнення адекватності. При досягненні адекватності перекладач повинен вміло використовувати різні перекладацькі
трансформації для того, щоб текст перекладу як можна більш точно передавав
всю інформацію, укладену в тексті оригіналу.
Перетворення, за допомогою яких здійснюється перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу, називаються перекладацькими трансформаціями
[1, 21]. Однак термін «перетворення» не можна розуміти буквально: сам початковий текст «не перетвориться» в тому сенсі, що він не змінюється сам по собі.
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Цей текст, звичайно, сам залишається незміненим, але на його основі створюється другий текст іншою мовою.
Трансформація – основа більшості прийомів перекладу, яка полягає в
зміні формальних (лексичні або граматичні трансформації) або семантичних
(семантичні трансформації) компонентів вихідного тексту при збереженні інформації, призначеної для передачі [1, 35].
Наразі існує безліч класифікацій перекладацьких трансформацій (далі
ПТ), запропонованих різними авторами. Розглянемо деякі з них.
Л. Латишев дає класифікацію ПТ за характером відхилення від міжмовних відповідностей, в якій всі ПТ підрозділяються на [2, 17]:
1) морфологічні – заміна однієї категоріальної форми іншими або декількома;
2) синтаксичні – зміна синтаксичної функції слів і словосполучень;
3) стилістичні – зміна стилістичного забарвлення відрізка тексту;
4) семантичні – зміна не тільки форми вираження змісту, але і самого змісту, а саме тих ознак, за допомогою яких описана ситуація;
5) змішані – лексико-семантичні та синтаксично-морфологічні.
А. Фітерман та Т. Левицька виділяють три типи перекладацьких трансформацій [2, 56].
1. Граматичні трансформації. Сюди належать такі прийоми: перестановки, опущення і додавання, перебудови та заміни пропозицій.
2. Стилістичні трансформації. До цієї категорії можна віднести такі прийоми, як синонімічні заміни та описовий переклад, компенсація та інші види
замін.
3. Лексичні трансформації. Тут треба говорити про заміну і додавання,
конкретизації і генералізації пропозицій.
У класифікації Л. Бархударова ПТ розрізняються за формальними ознаками: перестановки, додавання, заміни, опущення [4, 78]. При цьому Л. Бархударов підкреслює, що подібний поділ є значною мірою приблизним і умовним.
Перестановками називаються зміни розташування (порядку проходження) мовних елементів у тексті перекладу в порівнянні з текстом оригіналу. Під замінами маються на увазі як зміни при перекладі слів, частин мови, членів речення,
типів синтаксичного зв‘язку, так і лексичні заміни (конкретизація, генералізація, антонімічний переклад, компенсація). Додавання передбачають використання в перекладі додаткових слів, що не мають відповідників в оригіналі. Під
опущенням мається на увазі опущення тих або інших слів при перекладі.
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У даній статті ми спираємося на класифікацію А. Фітермана [3, 48] та
Т.Левицької [3, 49] та виділяємо такі види трансформацій, як граматичні, стилістичні та лексичні.
Особливих труднощів зазнає переклад назв художніх творів, тому що назва є головною складовою тексту і виступає одним із засобів зв'язку у ньому, бо
саме він має властивість зв'язувати всі частини тексту. Крім того, заголовок обмежує текст і наділяє його завершеністю, підпорядковуючи певному задуму
твору, тобто назва виявляється в усіх конкретних формах реалізації способу інтеграції тексту.
Серед функцій заголовка виділяють номінативну, інформативну, рекламну, експресивно–апелятивну, розділяючу та інші. Особливий інтерес до нього
пояснюється як різноманітністю його функцій, так і унікальною позицією в тексті.
Для аналізу частотності типів перекладацьких трансформацій ми взяли
100 назв художніх творів та їх перекладів українською та російською мовами та
з‘ясували, що найбільшою популярністю користуються такі одиниці, які містять власні назви, ми можемо відзначити, що вони займають значну частину від
загальної кількості заголовних комплексів. Заголовки з відносним і аллюзівним
ступенем співвіднесеності виходять на перший план, в процентному співвідношенні займаючи більшу частину заголовних комплексів 21-го століття.
Наприклад: «The Quacker City» («Місто Квакерів», «Город Квакеров») –
відносна співвіднесеність.
«Far from the madding crowd» («Далеко від божевільного натовпу»,
«Вдали от обезумевшей толпы») – алюзівна співвіднесеність. В даних прикладах наявний буквальній переклад заголовків.
Аналізуючи переклад обраних назв художніх творів, ми дійшли висновку,
що перекладачі часто використовують прямий переклад і кальку (в основному,
такій стратегії піддаються назви, де відсутні культурно-специфічні компоненти,
які не перекладаються (екзотизми і т. п.) і відсутній конфлікт форми і змісту
(«The Master» – «Мастер», «Майстер», «A Dangerous Man» – «Небезпечна
людина», «Опасный человек», «Tooth Fairy»– «Зубна Фея», «Зубная Фея»). До
даної стратегії також належать такі прийоми перекладу, як транслітерація і транскрипція власних імен, таких, що не мають внутрішньої форми («Hannah
Montana» – «Хана Монтана», «Ханна Монтанна»; «Harry Potter» – «Гарри
Поттер», «Гаррі Поттер».).
10

Інша стратегія, що використовується, - заміна або додавання лексичних
елементів («The Cinderella Man» – «Нокдаун», «Нокдаун» – історія людини,
яка в роки Великої Депресії починає боксувати, щоб заробити гроші на прожиток собі і своїй родині. З'ясовується, що у Бреддока – справжній спортивний талант, який підносить його до вершин слави. А минуле бідняка послугувало
приводом для появи його оригінального прізвиська – Попелюшка. Проте українські перекладачі не змогли поставити слово Попелюшка в чоловічий рід (Золушкін, Золушкамен), тому їм довелося відмовитися від перекладу взагалі, і
знайти контекстуальну заміну – «Нокдаун». Тут причиною заміни можна вважати як неможливість відтворення внутрішньої форми англомовної назви, так і
жанрову адаптацію).
При перекладі назв художніх творів також можна зустріти опущення, як
спосіб відтворення назви рідною мовою («Three Burials of Melquiades
Estrada» в українському перекладі отримали назву «Три могили». Це виправдано, тому що з іменем Мельхіадес (до того ж з прізвищем Естрада) назва стала
б дуже нелегкою для читання. Якщо для англомовного читача – це цілком прийнятна назва, то для українського читача – це незрозуміле іноземне ім'я, яке
лише ускладнює сприйняття назви.
Отже, підсумовуючи проведений аналіз, слід зазначити, що при дослідженні особливостей перекладу заголовків художніх текстів найчастіше зустрічаються такі типи перекладацьких трансформацій, як транслітерація, транскрипція, заміна, додавання лексичних елементів, гра слів, опущення.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ:
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2. Виноградов В. С. Введение в переводоведение / В. С. Виноградов. – М.,
2001, – 224 с.
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К. Бакурадзе, О. И. Станкевич4

ПРИЕМЫ ПЕРЕВОДА ЭЛЛИПТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
В данной статье мы рассмотрим приемы перевода эллиптических конструкций на основе англоязычной прозы американских писателей
Эллиптические предложения и конструкции употребляются не только в
диалоге, диалогическом единстве, они могут встречаться и в описанияхремарках к пьесам в сложных предложениях, а также в заголовках газет. Изучение особенностей уже изданных переводов художественных текстов могут лечь
в основу усовершенствования самой технологии перевода. Именно в этом и заключается практическая значимость данной темы.
Экономия языковых средств – явление, постоянно происходящее во всех
языках. Этой проблеме посвящены труды многих ученых, в числе которых такие известные имена, как А. Мартине, П. Цумтор, О. Есперсен, А. Доза,
Х. Вундерлих, В. Хаверс, В. Горн, Р. А. Будагов, В. В. Борисов, Б. А. Малинин,
Р. И. Могилевский [4, 11].
Перевод художественных произведений всегда представлял большой интерес для переводческой деятельности. Несмотря на то, что художественный
стиль, с одной стороны, является одним из наиболее подробно научно описанных функциональных стилей, с другой стороны, это наиболее подвижный,
творчески развиваемый из всех стилей. Переводчику всегда приходится учитывать тот факт, что художественное произведение тем или иным образом является инструментом, осуществляющим отражение действительности. Поэтому при
восприятии и переводе художественного текста выделяются два основных аспекта: это - само художественное произведение, его ритм, талант писателя, тайна сложного отражения действительности и знание психологических законов;
затем - характер восприятия художественного образа, особенность индивида,
воспринимающего художественный образ, его сознание и способность освоения культурных ценностей. Очевидно, что переводчику художественной прозы
необходимо обладать обширным словарным запасом и неким мастерством художественного слога для максимального сохранения и передачи на другой язык
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разнообразных и многочисленных средств выразительности, придающих повествованию красочность и эмоциональность [14, 74].
Вышеперечисленные факторы особенно актуальны для перевода прозы
Дж. Д. Сэлинджера, которая обладает своей определенной спецификой.
Прежде всего, следует отметить, что Сэлинджер по своей поэтике, по
своей направленности и мировидению - писатель, чрезвычайно близкий американскому сознанию. В связи c этим в его прозе можно выделить ряд определенных особенностей. Одной из очень важных характеристик для понимания
произведений Сэлинджера, а также для последующего их перевода на русский
язык является фрагментарность [16, 119].
Фрагментарность - это важная характеристика англо-американской прозы, которая оказывает сильное влияние на формальную структуру перевода и
которая должна быть отражена в переводе. Данная литературная особенность
уходит корнями во времена заселения Америки [2, 49]. Фрагментарность проявляется в том, как Сэлинджер вводит деталь или действие без всякой на то видимой причины, при этом не создавая общую панораму действия. То есть мир в
рассказах Сэлинджера лишен твердого рассудочно познаваемого основания, в
нем не ощущается присутствия сознания власти. Важно, что читатель не в силах осмыслить общее, почувствовать единый для текста абсолютный центр, к
которому можно было бы привязать детали [1, 60].
Произведения Сэлинджера обладают определенной завершенностью,
сдержанностью и аскетичностью формы. Сэлинджер вынуждает читателя моделировать, достраивать произведения, активно используя при этом различные
художественные средства, особенно это касается способов построения диалогов
в его прозе.
Как правило, в диалоге участниками коммуникации в процессе непосредственного общения реализуется разговорная речь. Она протекает без посредников и является собственно устной речью. Несмотря на то, что общение в диалогах героев в художественном произведении является не собственно разговорной речью, а его имитацией [8, 311], этому общению присущи имманентные
характеристики обычной разговорной речи. Это устный диалогический характер речи, спонтанность, ситуационность, неформальный характер речи, клишированность речи, комплементарность к неречевой деятельности, обиходнобытовая тематика, специфическая лексика, фонетическая редуцированность,
неофициальный - неформальный характер речи и эмоциональность (аффективность) речи. Совокупность перечисленных факторов помогает участникам ком13

муникации понять друг друга, несмотря на внешнюю «дефектность» и неполноту лингвистических компонентов общения. Рассмотрим детали построения
диалогов в исследуемом произведении.
Слово в текстах Сэлинджера не способствует коммуникации людей, а
напротив, препятствует ей [12, 96]. Настоящее общение между персонажами
происходит «по ту сторону слов», хотя и при их обязательном участии.
Нетрудно заметить, что во многих диалогах, встречающихся в рассказах и
повестях, герои очень часто не договаривают свои реплики до конца, эллиптируя их. Слово стремится к исчезновению, к молчанию [1, 296].
Обратимся к определению эллиптических конструкций, которые так характерны для диалогов в прозе Дж. Д. Сэлинджера. Согласно определению
Л. С. Бархударова, эллипсис - c точки зрения генеративной грамматики - это
«опущение» тех или иных семантических элементов, наличествующих в глубинной структуре предложения, при ее трансформации в структуру поверхностную» [3, 59]. Следовательно, коллоквиальный эллипсис - это эллипсис, который используется коммуникантами в разговорной речи.
Диалоги в рассказах Сэлинджера являются главной сферой употребления
коллоквиальных эллиптических конструкций, так как именно в репликах диалогов часть предложений, как правило, опускается по причине того, что-либо
она уже ясна из предшествующей реплики, принадлежащей собеседнику; либо
в том случае, когда часть предложения можно легко опустить, если она не является существенно важной.
Необходимо отметить, что диалоги в прозе Сэлинджера, которые являются главным объектом данного исследования, находятся на грани художественного и разговорного стилей, что создает уникальное смешение функциональных стилей, так называемую имитацию разговорной речи, которая позволяет
рассматривать художественный текст в рамках коллоквиалистики.
В ходе комплексного анализа рассказа Дж.Д. Сэлинджера «A Perfect Day
for Bananafish», который обладает всеми типичными характеристиками, присущими прозе Сэлинджера, а именно: фрагментарностью, отсутствием панорамы
действия и обилием деталей, было выделено 59 коллоквиальных эллиптических структур, которые, опираясь на классификацию, предложенную
А. А. Худяковым [8, 69], мы распределили на 4 группы.
Эллипсис глагола-связки - опущение глагола связки (You see sequinseverything). Конструкция, присущая английскому языку, но нехарактерная для
русского языка. Эллипсис подлежащего - коллоквиальное опущение подлежа14

щего, происходящее в тех случаях, когда ситуация и контекст общения позволяют достаточно однозначно идентифицировать его (-Thank you; -Never heard
of him; -Sure you know; -Can't fit through the door; Saw what, my love?). Как правило, опускается подлежащее в форме местоимения первого лица. В русском
языке аналогичные конструкции не являются коллоквиальными, поскольку отсутствие подлежащего в русском предложении часто является грамматической
нормой, поддерживаемой развитой системой флективной морфологии, которая
узаконивает отсутствие подлежащего.
Эллипсис подлежащего и сказуемого - коллоквиальная эллиптизация, в
ходе которой опущению подвергаются оба главных члена предложения (Awful; -Just a second, Mother!; -The trees; -That business with the window; -Rieser
or something; -All over, dear, all over). При этом сегмент беседы остается информационно достаточным.
Эллипсис служебных элементов предложения - коллоквиальное опущение служебных элементов предложения - артиклей, предлогов, союзов. (- I told
your father you'd probably call last night; - In the first place, he said it was a perfect
crime the Army released him from the hospital - my word of honor; -He very definitely told your father there's a chance -a very great chance, he said - that Seymour
may completely lose control of himself).
Артикли, в первую очередь определенный, эллиптизируются в тех случаях, когда ситуации и контекст делают референт имени достаточно определенным. Из предлогов эллиптизации подвергаются, как правило, те, которые вводят обстоятельство времени и места. Решение вопроса об эл-липтизации союзов
представляется значительно более сложным, так как, во-первых, в большинстве
случаев невозможно однозначно решить, опущен ли союз или его употребление
не предполагалось изначально, а во-вторых, бессоюзная связь не является необычной и для других речевых форм.
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что среди
коллоквиальных эллиптических структур наиболее употребляемой является эллипсис подлежащего и сказуемого (37 примеров), а наименее - эллипсис глагола связки.
Проанализировав основные особенности коллоквиальных эллиптических
структур в диалогах Сэлинджера, попробуем исследовать трансформации при
их переводе. Для этого нами было проведено сопоставление рассказа
Дж. Д. Сэлинджера «A Perfect Day for Bananafish» [11, 215] и текста его перевода, выполненного Ритой Ковалевой-Райт [5, 118].
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Опираясь на классификацию переводческих трансформаций В. Н. Комиссарова, можно сделать вывод, что в переводе, выполненном Ритой КовалевойРайт, использовались следующие переводческие трансформации: нулевая
трансформация (способ перевода, при котором синтаксическая структура ИЯ
заменяется аналогичной структурой ПЯ) и компенсация (способ перевода, при
котором элементы смысла, утраченные при переводе, передаются в тексте перевода каким-либо иным средством или путем восполнения эллиптированных
элементов).
Анализ показал, что нулевая трансформация безусловно является главным приемом перевода, в то время как компенсация использовалась довольно
редко и в основном при переводе некоторых случаев эллипсиса служебных
элементов предложения, в которых опускался союз that (I told your father you'd
probably call last night. - Я уже говорила папе вчера, что ты, наверно, будешь вечером звонить; In the first place, he said it was a perfect crime the Army released
him from the hospital--my word of honor. - Во-первых, он сказал - сущее преступление, что военные врачи выпустили его из госпиталя, честное слово!).
Данная закономерность связана c тем, что русский язык - язык со свободным порядком слов, и эллипсис как таковой не является языковой аномалией и
поэтому не требует сложных переводческих трансформаций. Таким образом,
нулевой трансформацией были переведены 52 коллоквиальные эллиптические
конструкции, а компенсацией - 7.
На основе данного исследования делаем вывод, что Сэлинджер - писатель
c узнаваемым стилем и весьма специфической поэтикой, что создает дополнительные переводческие трудности. Диалоги в прозе Дж.Д. Сэлинджера находятся на грани художественного и разговорного стилей, что создает уникальное
смешение функциональных стилей, так называемую имитацию разговорной речи, которая позволяет рассматривать художественный текст в рамках коллоквиалистики. Среди коллоквиальных эллиптических структур наиболее употребляемой является эллипсис подлежащего и сказуемого, а наиболее распространенной переводческой трансформацией - нулевая трансформация. Данное
исследование не претендует на исчерпывающее освещение, однако может стать
продолжением исследования перевода других грамматических особенностей
произведений Дж. Д. Сэлинджера [2, 407].
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Перша світова війна стала однією з найстрашніших та найкривавіших подій початку ХХ століття, що забрала життя мільйонів людей. Але саме це історичне явище лишило значущий слід в історії поезії, подарувавши світові так
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званих англійських «окопних поетів», серед який були З. Сассун, Р. Брук,
А. Роузенберг, Р. Грейвз та інші.
Величезна заслуга цих людей полягала у тому, що вони розповіли народові всю правду про війну, не гидуючи натуралістичними деталями, які стали
повсякденним кошмаром для солдатів.
Серед таких віршів слід виділити твір Зігфрида Сассуна «They» («Вони»),
що входить до авторської колекції «The Old Huntsman and Other Poems» 19171918 років.
Зігфрид Сассун (1886-1967) – англійський поет, письменник і солдат. У
період Першої світової війни був одним із провідних «окопних поетів», що зміг
пережити війну. Протягом тридцяти років Сассун розмірковував над війною,
пишучи свої вірші [6]. Яскравими прикладами воєнної поезії можуть слугувати
«Suicide In The Trenches», «Aftermath», «Does It Matter?», «The General», «Died
Of Wounds», «Hero», «A Letter Home» та інші, де воєнна тематика пронизує навіть назви. Усього автор написав близько 160-170 віршів [1].
Типовим зразком такої воєнної лірики саме виступає «They», де щонайкраще зосереджено увагу на проблемі сприйняття війни солдатами та звичайними громадянами.
Композиційно вірш «Вони» побудовано так: дві стопи по шість рядків, де
перша стопа – це слова Єпископа, а друга – спір між ним та скаліченими солдатами. Вірш розділено на дві стопи, в кожній по 6 рядків; написано
п‘ятистопним ямбом. Рима чоловіча змішаного типу (за схемою абабвв, гдгдєє).
Цим твором автор бажає розповісти своїм читачам про те, чим насправді
є війна, показати її справжню сутність. Тут бачимо два голоси, що звучать паралельно. Так, першим до читачів говорить Єпископ, який прославляє війну, її
благородну ціль – побороти Антихриста («they lead the last attack оn AntiChrist») та здобути для себе й поколінь гідне життя серед почесних людей
(«their comrades‘ blood has bought new right to breed an honourable race»). Голос
звучить пафосно, бо для Єпископа війна – це спосіб проявити свої навички і
здібності, змінитися на краще, шанс перемогти смерть та довести свою гідність
(«They have challenged Death and dared him face to face»). Єпископ оптимістично
заявляє про те, що війна допоможе молодим хлопцям здобути право пишатися
тим, що вони воювали. На його думку, війна – це єдиний спосіб здобуття миру,
але немає жодного підтвердження його словам.
Наступним голосом є голос солдат – юнаків, що повернулися з фронту.
Він говорить на противагу першому, пояснюючи нам, читачам, що так, війна
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змінює людей, але змінює у гірший бік. Війна калічить людей як фізично, так і
морально («you‘ll not find а chap who‘s served that hasn‘t found some change»). На
війні люди отримують смертельні рани, втрачаюсь кінцівки тіла, заражаються
невиліковними хворобами, що потім не дасть їм змоги продовжувати жити повноцінним, нормальним життям. Насправді ж це так звучить голос самого автора, адже Зігфрид Сассун сам був солдатом та бачив увесь жах війни на власні
очі. Лексика першої частини, що її використовує поет, помітно відрізняється від
тієї, що ми бачимо у другій. Так, Єпископ говорить бундючно, використовуючи
лексику високого рівня («breed an honourable race», «In a just cause»), він звертається до людей звисока (слово «boys» з його вуст звучить поблажливо). Солдати ж, навпаки, використовують прості слова, розмовні ідіоми («stone blind»),
експресивно забарвлені вирази («syphilitic»), які читач аж ніяк не очікує тут побачити. Єпископ говорить невпевнено, це проявляється у паузах, розташованих
посеред рядка, та нестабільних переносах фраз («…They will not be the same; for
they‘ll have fought/In a just cause: they lead the last attack/On Anti-Christ; their
comrades‘ blood has bought…»). Солдати ж говорять впевнено, плавно, розміряно, адекватно завершують думку. Також солдати називають імена конкретних
людей, яких скалічило на війні, таким чином підтверджуючи свою тезу аргументами. Єпископ ніяких прикладів не надає.
У цьому діалозі-дискусії перемагає голос солдат (автора), адже голос
Єпископа не має жодного аргументу на противагу їхнім словам, окрім стандартної фрази про те, що «шляхи Господні несповідимі» («And the Bishop said:
«The ways of God are strange!»). Це все, що Єпископ може сказати, такий собі
боягузливий компроміс, намагання ухилитися від прямої відповіді, а не пояснення того, що відбувається насправді. Разом із розвитком вірша зростає напруга. Основне твердження, яке намагається донести автор до читачів, звучить так:
«Війна ніколи не буває на краще».
Твір побудовано за принципом протиставлення (Єпископ вважає, що війна духовно збагатить солдат; юнаки ж знають реалії війни, тому стверджують,
що вона не несе нічого хорошого, та ін.).
У творі автор демонструє жахливі події війни у вигляді хвороб і травм,
але на прикладах індивідуальних («George lost both his legs; and Bill‘s stone
blind», «Poor Jim‘s shot through the lungs», «Bert‘s gone syphilitic»). Та імена тут
не мають значення: читачі розуміють, що така доля спіткала багатьох солдатів.
Ці хлопці – лише гарматне м'ясо, пішаки гри політиків. Поет не підтримує Єпи19

скопа, бо, якщо церква не бачить жахів війни, то й він зневажає таку церкву й її
представників.
Отже, Зігфрид Сассун є ключовою фігурою у вивченні поезії Великої війни; новаторство його творчості полягає у тому, що його твори пронизані жахливою правдою про війну, насичені описами людських страждань (тілесних та
душевних). Неприкритий реалізм його воєнних віршів справив значний вплив
на розвиток модерністської поезії.
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ПРИЙОМИ РОБОТИ З АВТЕНТИЧНИМ ДОКУМЕНТАЛЬНИМ
ФІЛЬМОМ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ.
Беручи до уваги зацікавленість учнів сучасними засобами масової інформації, які є для них найбільш видовищними та здатними викликати інтерес і пі.
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дтримувати увагу досить тривалий час, доцільно використовувати аудіо та відео ресурси на заняттях з англійської мови. Останнім часом автори підручників
покладаються більше на автентичні матеріали, створені для носіїв мови, а не
для навчальних цілей, щоб зблизити реальний світ з класом більше, ніж це було
раніше [8, 9]. Завдяки комп‘ютерним технологіям новини, музичні або спортивні телепередачі зі всього світу можуть бути показані учням як у записі, так і
наживо.
Потенціал відеометоду для комунікативного викладання мови очевидний.
З усіх доступних засобів він забезпечує найточніше відображення мови у користуванні, тому що вона вживається конкретними мовцями, тісно пов‘язана з певною мовною ситуацією, а її комунікативна мета підсилюється цілим рядом візуальних закодованих немовних характеристик (пози, міміка, жести) [3]. Аудіо і
відео матеріали роблять урок цікавим для всіх учнів, незалежно від їхнього віку
чи рівня володіння мовою, підвищують рівень мотивації вивчення іноземної
мови [4, 33]. На думку Дж. Чанг і С. Хуанг, поєднання звуку і зображення є
особливо цікавим та динамічним методом навчання мови [6, 554]. Так, рухоме
зображення й звук подають мову більш зрозуміло та реалістично, що у свою
чергу створює мотивацію в учнів для навчання.
С. Стемплескі та Б. Томалін дійшли до висновку, що перегляд автентичного фільму заохочує учнів використовувати в спілкуванні іноземну мову [10,
4]. Крім цього відео дозволяє навчатися невербальним формам комунікації, навіть на підсвідомому рівні. Важливим є той факт, що перегляд автентичного кіно дозволяє поринути в культуру іншої країни, порівняти її з іншими, навчитися знаходити схожі та відмінні риси між ними.
Т. В. Рябуха та Н. О. Гостищева в статті «Використання відеоматеріалів
у навчанні іноземної мови» виділяють чотири основних види відеоматеріалів,
які можна використовувати у навчанні іноземної мови. По-перше,
це спеціально розроблені навчальні відеоматеріали, що входять в комплект сучасних навчально-методичних комплексів (НМК). По-друге, це художні фільми, комедійні шоу, документальні фільми про живу природу, навчальні програми тощо. По-третє, це програми, записані з телевізійних каналів, які називаються off-air programs, тобто програми, записані безпосередньо з ефіру: новини,
документальні фільми або науково-пізнавальні програми. Існує ще одна категорія навчальних відеоматеріалів – відеофільми, зняті самостійно студентами й
викладачем [2].
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При обранні відеоматеріалу для навчання варто звернути увагу
на документальні відео, які значно вирізняються своїми характеристиками
й можливостями. Темою для документальних фільмів найчастіше стають історичні події, культурні та соціальні явища, відомі особистості та товариства.
Так, дослідник Е. Хусейн зазначає у своїй статті, що вагомою перевагою документальних фільмів є те, що вони доступні на безліч тем, серед яких вчителі
можуть обрати ті, які будуть цікавими для учнів, відповідатимуть навчальній
програмі та зможуть в повній мірі розкрити здібності учнів [7].
Також, відмінністю документального фільму від художнього є те, що всі
репліки є спонтанними, не прописаними у сценарії, природними, тобто учні
мають змогу почути мову, яку її носії використовують щодня [11, 3]. Мовний
матеріал не спрощений, дійові особи говорять з акцентом, типовим для тієї чи
іншої місцевості, а також мовний матеріал сучасний в тому відношенні, що використані загальноприйняті вирази та ідіоми.
Крім того, серед переваг документального фільму є те, що він має важливе ідейно-виховне значення, знайомить учнів з великою кількістю реалій і дає
нову інформацію про країну досліджуваної мови, має чітку і хронологічну послідовність подій та зрозумілий сюжет [5, 11], є серед усіх інших видів фільмів
найбільш змістовним та багатим на лексику.
З іншого боку, необхідно звернути увагу на важливість підготовчого етапу до перегляду автентичного кіно. Першою перешкодою зазвичай виявляється
те, що студенти можуть відчути себе нездатними зрозуміти відеофільм [1, 33]. І
це є серйозною підставою для ретельної підготовки матеріалів викладачем. На
переддемонстраційному етапі потрібно ознайомити учнів з необхідною для розуміння лексикою, учні повинні виконати завдання, що дозволять мінімізувати
мовні труднощі сприйняття відео. Також, на післядемонстраційному етапі запропоновані викладачем вправи повинні сприяти обговоренню відеоматеріалу
та закріпленню нових знань.
Документальне кіно, звісно, має характерні лише для нього жанри. Більшість із запропонованих систем жанрового розподілення документальної публіцистики вчені визнають недосконалими. Зазначимо найвідомішу та найбільш
досконалу класифікацію, розроблену американським теоретиком Біллом Ніколзом [9, 288]. Документальне кіно він розподіляє на шість типів.
1. Поетичні. Такі фільми носили фрагментарний та імпресіоністський характер і зображували матеріальний світ за допомогою асоціацій і моделей,
а люди з життя були відсутні.
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2. Роз‘яснювальні. Це дуже традиційна форма документального кіно,
в якому голос за кадром коментує та буквально пояснює зображення, яке ми
бачимо. Вони часто асоціюються з фільмами про дике життя чи історичними
документальними фільмами,
які
намагаються
переконати
глядача
в правильності такого бачення подій.
3. Спостережні, які намагаються просто і спонтанно спостерігати
за життям у «реальному часі» з мінімумом втручання. Часто ця форма фільму
уникала позакадрові коментарі, постсинхронізовані діалоги і музику, або реконструкцію.
4. Фільми участі. Вони, як правило, виступають у формі серії інтерв'ю
з використанням архівних кадрів для вивчення історичних питань, де режисер є
частиною фільму, і ми отримуємо відчуття, як його присутність вливає та змінює події у фільмі.
5. Рефлексивні, які спонукають нас відчувати сумніви щодо автентичності
документального кіно в цілому та скептично ставляться до реалізму.
6. Перформативні. Вони занадто особисті, нетрадиційні, можливо, поетичні й експериментальні, і можуть включати в себе гіпотетичні події, які
спрямовані змусити нас відчути, як це може мати певний специфічний погляд
на світ, який не є нашим власним.
Робота з документальним фільмом, як і робота з будь-яким автентичним
відеофільмом, включає три етапи: переддемонстраційний (Pre-Viewing), демонстраційний (While-Viewing) і післядемонстраційний (Post-Viewing). Зазвичай
переддемонстраційний етап включає в себе представлення теми відео та обговорення ключової лексики. На цьому етапі необхідно морально підготувати, зацікавити учнів темою, яка буде висвітлена, потрібно ознайомити їх з ключовими словами й фразеологізмами. Також треба надати учням можливість висунути припущення, що саме буде показано у відео. На демонстраційному етапі показ фільму повинен супроводжуватися навчальною діяльністю глядачів-учнів.
Вони можуть робити записи до тексту фільму, які знадобляться при виконанні
завдань на післядемонстраціонному етапі або, наприклад, заповнювати пропуски. На післядемонстраційному етапі перевіряється розуміння змісту й закріплення отриманої інформації. Тут учні можуть виконувати тестові завдання, заповнювати інформаційні таблиці та відповідати на запитання за змістом.
Отже, узагальнюючи все вищесказане, можна зробити висновок, що застосування відео-технологій на уроках англійської мови в школі сприяє ефективному формуванню навичок мовленнєвої діяльності та збільшенню знань про
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навколишній світ, розкриває широкі можливості для активної роботи в процесі
формування мовних навичок і вмінь учнів, робить навчальний процес оволодіння іноземною мовою привабливим для школярів на всіх етапах навчання.
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А. С. Бондаренко, С. Ю. Гонсалєс-Муніс5
ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ
АФРО-АМЕРИКАНСЬКОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В РОМАНІ
ТОНІ МОРРІСОН «УЛЮБЛЕНА»
Метою нашої статті є аналіз сучасних теорій, які вивчають поняття «ідентичність» разом із висвітленням національного і гендерного аспектів даного терміну та виявлення основних лексико-стилістичних засобів створення афроамериканської ідентичності в романі Тоні Моррісон «Улюблена».
Ми розглянули походження самого феномену «ідентичність», який в науковому світі був започаткований Еріком Еріксоном, вченим, що визначив цей
термін як «почуття самототожності, власної істинності, повноцінності, співпричетності світу та інших людей. Почуття набуття, адекватності і стабільного володіння особистістю власним Я незалежно від змін останнього і ситуації; здатність особистості до повноцінного вирішення завдань, що постають перед нею
на кожному етапі розвитку.» [2, 35]. Теоретичні основи формування і розвитку
нових досліджень поняття «ідентичності» закладені також в працях інших західноєвропейських та американських дослідників, таких як П. Рікера, Е. Сміта,
Дж. Лейрсена, Е. Фромма, З. Фройда, Ю. Хабермаса, Е. Гідденса, В. Хесле,
А. Маслоу та інших. Дослідивши наукові праці іноземних дослідників у цій галузі, ми дійшли висновків, що ідентичність в узагальненому сенсі можна визначити як проблему кордонів людського «Я», яка співпадає з межами його свободи і відповідальності.
У межах наукових студій поняття «ідентичність» досліджується через
призму культури загалом і розглядається як поняття динамічне. Такі науковці,
як М. Бахтін та Н. Козлова акцентують нашу увагу на тому, що пошуки ідентичності є невід‘ємною частиною нашого життя, бо людина постійно здійснює
спроби пізнати себе та порівняти себе з навколишнім світом. І відповідно, у такий спосіб людина примірює на собі різноманітні «ідентичності», входячи в різні контексти життя. Як і їх іноземні колеги, вітчизняні дослідники схильні
вважати, що ідентичність - це поняття множинне, яке має величезну кількість
варіантів, і саме тому виокремлюють такі аспекти ідентичності, як соціальна,
національна, конфесійна, психологічна, гендерна ідентичності, які здатні співі5
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снувати, характеризуючи людину з різних сторін. Важливим для нашого дослідження є визначення поняття ідентичності як одного з системоутворюючих
елементів моделі мультикультуралізму, що робить акцент на специфіці формування нової ідентичності, яка заснована на національній ідеї науковцем
С. В. Дрожжиніною. В нашому дослідженні ми спираємося на визначення національної ідентичності, надане науковцем Н. Косолаповим – «це сформований
на всьому протязі існування культури і специфічний для кожної даної історично стійкою спільності комплекс духовно-психологічних рис, якостей і характеристик, що визначає найбільш кращі для даної спільності тип світосприйняття і
мислення, форми, засоби і методи соціальної організації.» [1, 76].
Методологічну основу аналізу гендерних аспектів конструювання сучасних ідентичностей складають роботи таких зарубіжних та вітчизняних дослідників, як П. Бурдьє, К. Гілліган, Л. Іригарей, Р. Коннелл, Е. Сіксу, Т.В. Бендас,
Д. В. Воронцов, В. В. Знаков, Е. О. Здравомислова, І. С. Кльоцина, І. С. Кон,
В. А. Лабунська. Більшість авторів розглядають гендерну ідентичність як складне поліструктурне системне явище, що має кілька рівнів з різним ступенем узгодженості. Множинність гендерної ідентичності має змістовий та структурний
характер. Вона може спиратися на соціальні ролі та на індивідуальну історію
особистості, для яких точкою відліку може бути власне "Я".
У творах Тоні Моррісон вперше в афро-американській літературі головною героїнею стає чорношкіра жінка. Самоідентифікація афро-американської
жінки - одне з центральних питань її творчості. У центрі романів Тоні Моррісон
- внутрішній світ афро-американської жінки, її надії і прагнення, перемоги і поразки, її пошук власного «Я», її самовизначення.
Для творчості Тоні Моррісон характерним є звернення до спіритуальної
та міфологічної тем, які втілюються в романі за допомогою використання різноманітних лексичних та стилістичних засобів. Як засвідчив відомий кенійський теолог, John S.Mbiti, «духовний світ африканських народів переповнений
духовними істотами, духами і живими мерцями. Їх розуміння духовних реалій,
будь то абсолютні або очевидні – дуже гостре. Саме для африканських народів
духи є реальністю з якою треба рахуватися, будь вона ясною, розмитою або заплутаною [4, 12].
У романі Тоні Моррісон «Улюблена» звучить тема афро-американських
витоків, в пошуках яких Моррісон звертається до середини XIX століття - найважливішого етапу в духовній історії негрів в Америці. Повертаючись до теми
рабства, письменниця показує його згубний вплив на материнські почуття, саме
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ці теми багатогранно та всебічно розкриваються на сторінках роману. Порівняння «men and women were moved around like checkers» є більш ніж влучним
для відображенням відлуння минулих часів рабства, коли члени однієї сім‘ї були відокремлені один від одного і замість звичайних сімей були побудовані
альтернативні їх варіанти, що спричиняло неабиякий біль та страждання людям.
Увесь роман пронизано символічними образами. В нашій праці ми звернули увагу на деякі образи, які мають важливе значення для розкриття основних тем в творі. Символічним значенням наділені кольори в романі, наприклад,
декілька жовтих квіток (few yellow flowers), про які йдеться у тексті, дають нам
змогу зробити висновок, що жовтий колір квітів може символізувати як здоров'я та сонце, так боягузтво або віровідступництво. В контексті цього речення
жовтий колір вказує на очевидне віровідступництво як одну з характерних рис
рабства. Хустка синього кольору (blue handkerchief), яка належить Полу Ді Гарнер, також є символічним образом. Синій колір означає вірність, захист, мир,
спокій, духовність, печаль. Ця синя хустка використовується для того, щоб підкреслити духовність Пола і його спокій. Епізод, в якому Пол Ді витирає пролиту каву своєю синьою хусточкою, показує наміри Пола захистити Сет та її доньку.
Важливе місце в романі посідають пісні. Ми бачимо, як музичні імпровізації дають змогу Полу Ді в наступному епізоді «Singing love songs to Mr. Death,
they smashed his head. More than the rest, they killed the flirt whom folks called life
for leading them on. Making them think the next sunrise would be worth it» врятуватися від божевілля та смерті. В Альфреді, штат Джорджія, коли він змушений
працювати, як тварина, він разом з іншими поневоленими, які розділяють ту ж
саму долю, допомагають один одному здолати це важке випробування, співаючи. Вигуки та робочі пісні допомагають поневоленим пережити кожний наступний день. Вони не тільки співають пісні, які вони знають, а й трансформують
їх та створюють нові пісні. За допомогою общинної імпровізації вони зберігають мужність та людяність в собі [3, 38-40].
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А. С. Бондаренко, Т. В. Аксютина
МЕЖКУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ
Ситуация «чужой за границей» рассматривается культурантропологами,
психологами, интеркультуралистами в контексте модели культурного шока,
сопровождающего период межкультурной адаптации (приспособления) человека к новой культурной среде. При этом под адаптацией понимается основанный на личностных изменениях процесс достижения совместимости с чужой
культурой и восстановление нарушенного при столкновении с ней равновесия
между личностью и еѐ ближайшим окружением [5, 160]. В теории межкультурной коммуникации наряду с термином культурная адаптация используется понятие аккультурация для обозначения процесса вхождения индивида в новую
культуру и еѐ освоение. Кроме того, адаптационный процесс интерпретируется
некоторыми авторами как процесс активной межкультурной трансформации
личности [1; 4]. За исключением нюансов, эти термины, с нашей точки зрения,
обозначают одно и то же сложное психологическое состояние, свойственное
человеку, вступающему в длительный контакт с чужой культурой, и результат
этого трансформационного процесса. 6
Данные эмпирических наблюдений и исследований показывают, что период приспособления к новой культурной реальности наполнен чередой положительных и отрицательных эмоций. Наиболее известной концепцией, передающей состояние индивида при вхождении в чужую культуру, считается поступенчатая модель культурной адаптации К. Оберга [1], дифференцирующая четыре основных стадии в процессе аккультурации. Первая фаза, обозначаемая
как ―медовый месяц‖ (так же как фаза эйфории или туристическая), характеризуется позитивным восприятием. действительности. Чужая культура привлекает новизной, даже восхищает. Люди, которые утверждают, что они не испыты©
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вали трудностей во время своего пребывания в другой стране, как правило,
находились в ней с кратковременным туристическим или деловым визитом.
При более продолжительном соприкосновении с культурной чужеродностью начинается второй период адаптации. Культурные различия становятся
слишком явными и раздражающими, появляются проблемы в общении, возможны конфликтные ситуации. Усвоенные в процессе инкультурации в рамках
своей культуры, ценностные ориентации и способы поведения не ―состыковываются‖ с новой реальностью.
Высокая мотивированность приезжего и стремление интегрироваться в
новое социальное окружение способствуют возвращению чувства оптимизма и
уверенности. Эта фаза пребывания за границей характеризуется как фаза восстановления.
Нормализация физического и морального самочувствия, конструктивное
восприятие культурно обусловленных различий свойственны для четвѐртого
этапа – этапа приспособления (нормализации). Визитѐр дистанцируется от своего негативного опыта и начинает понимать, насколько это возможно, гостевую
культуру. Специалистами отмечается при этом, что конструктивная адаптация
не ведѐт к потере личностной и культурной идентичности индивида, тогда как
при ―ложном‖ приспособлении возможны либо полный отказ от своих культурных норм и традиций, либо агрессивное отношение к новой культуре [6, 284].
Наряду с представленной выше ―поступенчатой‖ схемой аккультурации,
в основе которой лежит идея линейно направленного поступательного развития, когда различные фазы встречаются и преодолеваются только один раз, существует также представление о спиралевидном адаптационном процессе как
модели ―адаптивной трансформации‖ [4, 302]. Спираль, говоря метафорически,
движется вверх, символизируя с каждым витком новое качество в межкультурном приспособлении. При этом общее движение состоит из многократно повторяющихся горизонтальных витков влево (стресс, негативные переживания)
и вправо (позитивные эмоции). В этой модели отрицательные и положительные
моменты не закреплены за каким-то определенным этапом аккультурации. Они
не преодолеваются раз и навсегда, а имеют тенденцию к повторению в режиме
чередования.
Достаточно известна также модель межкультурной адаптации, учитывающая три психологических составляющих: ориентационную ясность, поведенческую уместность и минимальный уровень притязаний личности [2, 235]. В
указанной модели, по аналогии с вариантом К. Оберга, процесс аккультурации
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подразделяется на четыре фазы. На первом этапе контакта с инокультурной
действительностью в сознании индивида ещѐ сильны каноны собственной
культуры. Лишь многократные недоразумения заставляют задуматься об их относительности и сомнительности привычных ориентиров в рамках нового
окружения.
Для второй фазы характерна потеря ориентационной ясности и даже дезориентация. Усвоенные когнитивные структуры не соответствуют актуальным
событиям, а поведенческая уместность не удовлетворяет минимальный уровень
притязания. Лишь постепенно личность начинает, ―пробираясь сквозь дебри
новой культуры‖, осознавать контекст этой культуры и выстраивать другую
ориентационную систему и поведенческие стратегии. Этим отмечена третья фаза пребывания ―среди чужих‖.
На завершающем, четвѐртом, этапе адаптации восстанавливается субъективная стабильность личности, ориентационная ясность и поведенческая
уместность явно превышают уровень минимальных притязаний.
Однако чаще всего проблемы, которые возникают в ходе освоения чужой
культуры, рассматриваются исследователями в контексте модели «кривой межкультурной адаптации» [3, 37]. Данная концепция, включая все уже названные
фазы приспособления к новому окружению, представляет течение или ход аккультурации в виде W-образной диаграммы, передающей реакцию личности на
незнакомую действительность. При этом модель волнообразной линии учитывает также период реадаптации, когда успешно адаптировавшиеся в новом
культурном пространстве визитѐры, возвращаясь на родину, часто испытывают
―шок возвращения‖.
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Е. Бондаренко, Т. С. Біляніна
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДІАЛЕКТІВ В РЕКЛАМІ
НА ТЕЛЕБАЧЕННІ
Одна з основних цілей рекламної індустрії - вплив на потенційного покупця на емоційному рівні. Найчастіше цей вплив проявляється у викликанні у
глядача позитивних емоцій. В останні роки на японському телебаченні все частіше можна побачити рекламу, в якій використовуються діалектизми японської
мови. Роль діалектів в Японії - питання досить складне. Після тривалої політики уніфікації національного мови, що проводилася японським урядом протягом
майже 40 років минулого століття, процес повернення діалектизмів в повсякденний побут японців почався тільки з середини 80-х - початку 90-х років ХХ
століття.
У середині 2000-х років використання діалектів входить в моду серед молоді, в цей же час діалектизми поступово починають своє просування і на телебаченні, в першу чергу завдяки кансайським акторам-комікам. В останні роки
кількість таких рекламних роликів збільшується - що, ймовірно, свідчить про
їхню успішність.
В рамках даного дослідження було переглянуто і проаналізовано 42 рекламних ролика 13-ти різних компаній, в яких в тій чи іншій формі використовувалися діалекти.
Засоби масової інформації, в тому числі і рекламна індустрія, мають величезний вплив на свідомість населення, і, як відзначають, деякі вчені, їх роль в
майбутньому розвитку діалектів дуже значна. Дослідження ролі діалектів на телебаченні, а саме в рекламі, можуть допомогти в створенні більш чіткої карти
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ни зміни ситуації в сприйнятті і використанні діалектів в сучасному японському
суспільстві.
При перегляді рекламних роликів, в яких використовуються діалектизми,
була відзначена тенденція до віддання переваги конкретній темі в сюжеті реклами. Так ми змогли виділити три основні категорії, в яких використовувалися
діалекти: 1. "Діалект як образ рідної домівки", 2. "Діалект як інструмент залучення уваги в регіональній рекламі", 3. "Діалект як іноземна мова". Далі розглянемо кожну з категорій більш докладно.
1. Діалект як образ рідної домівки
Оохара зазначає, що діалект для його носіїв є особливим засобом для комунікації з членами своєї сім'ї, рідними людьми з найближчого оточення, друзями дитинства тощо. В спілкуванні із представниками інших регіонів та діалектів, в офіційний умовах, прийнято уникати вживання мови діалектичної – перевага віддається стандартизованій японській [1, 15]. Таким чином образ діалекту у його носіїв тісно пов‘язується із образами рідної домівки, сім‘ї, формується відчуття приналежності до своєрідної місцевої культури. В сучасному суспільстві студенти та дорослі люди часто зустрічаються із необхідністю відмовитися від використання рідного діалекту в повсякденному житті, проте традиція
спілкування зі своєю сім‘єю саме діалектичною мовою зберігається впродовж
всього життя.
Сюжети багатьох рекламних роликів, які ми переглянули, будуються саме
навколо таких рідних для багатьох людей образів – сім‘ї, рідної домівки. Найчастіше їх герої – це молоді люди, що через навчання або роботу вимушені жити далеко від рідної місцини. Багатьом японцям знайомий такий образ, і зворушливий ролик, де герой, отримуючи посилку з рідного села, каже пару слів на
рідному діалекті, очікувано викличе у глядачів позитивні емоції. До цієї категорії можна віднести серію реклам продукції Minon компанії Daiichi Sankyo, а також реклами зйомного житла компанії レオパレス21, де образ рідного дому
вдало поєднано із об‘єктом реклами.
2. Діалект як інструмент для залучення уваги в регіональній рекламі
Серед компаній, що одним із засобів для популяризації своєї продукції
обирають діалекти, багато таких, що віддають перевагу створенню цілої серії
рекламних роликів. Серед 42-х відео, що ми переглянули, 31 ролик підпадає під
цю категорію.
Як правило, в таких рекламах зв‘язок між використаним діалектом і сюжетом або рекламованим продуктом відсутній. Для всіх роликів актори і поста32

новки залишаються спільними, проте остання фраза, або декілька слів замінюються на відповідні на діалекті місцевості, де цей варіант реклами буде транслюватися. Популярним є створення серій з 47-ми реклам – по одній для кожної
з 47-ми префектур.
Деякі компанії цілеспрямовано знімають реклами тільки для тих префектур, де їх продукт продається найкраще. Вони, як правило, не транслюються в
інших регіонах. Ймовірно, використання місцевого діалекту приверне увагу і
викличе позитивну реакцію у населення.
3. Діалект як іноземна мова
Як зазначалося вище, для носіїв діалект являє собою явище найріднішого
способу мовлення, проте для всіх інших майже всі варіанти діалектів є або мало
зрозумілими, або незрозумілими взагалі. В цьому вони корелюються з іноземними мовами. Схожість їх проявляється навіть у фонетичній системі: деякі діалекти японської мови співзвучні з французькою, португальською та іншими
мовами.
Найбільша кількість реклам, що підпадають під цю категорію, пов‘язані із
туристичною галуззю, а також послугами по вивченню іноземних мов. Проте
однією із перших реклам, де діалект представлений як іноземна мова, був ролик
トヨタパッソ, де діалект Тсугару використовується в співзвучності з французькою мовою. Це настільки привернуло увагу громадськості, що про цю рекламу навіть писали в газетах.
Ще один момент, на який важливо звернути увагу при дослідженні діалектів, – це стать мовця. В рекламі, яка використовує діалекти, досить специфічний підбір акторів для зйомки - найчастіше головна роль надається молодим
жінкам-айдолам, або ж актрисам. Чоловіки та літні люди зустрічаються набагато рідше. З 12 фірм, в рекламі яких використовувалися діалекти, 8 віддали перевагу тільки жінкам, ще 3 схилилися до вибору чоловіка і жінки в парі.
Коментарі, які залишають користувачі інтернет-ресурсів, на яких були
знайдені ролики для даного дослідження, частково пояснюють цю тенденцію.
Реклама, в якій знімаються молоді жінки, в незалежності від рівня володіння
ними використовуваного діалекту або приналежності до носіїв діалекту, отримує найбільшу кількість позитивних відгуків. При чому часто коментатори звертають увагу саме на факт використання діалекту як найбільш привабливий
момент. Якщо ж в рекламі мовцем є людина похилого віку, або чоловічої статі,
головна особа, це сприймається досить негативно.
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Це явище можна співвіднести із трендом "方言萌え", що набирає популярності в Японії останнім часом . Звичайно ж, в першу чергу 方言萌え відносять
до молодих дівчат, так званим 方言女子. Їх головна принада - використання в
мові діалекту, найчастіше Кансаю або Хаката. Можна зробити висновок, що діалект може додавати чарівності тій, хто на ньому розмовляє. Так і глядачі позитивно реагують не тільки на те, що героїня використовує діалект, а те, що увесь
ролик зав'язаний на його використанні. В одній з рекламних кампаній компанії
資生堂 в 2014 році 47 дівчат поставали перед глядачами без макіяжу, а потім,
після нанесення косметики, промовляли слова любові на своєму рідному діалекті. Так діалектна мова зіставляється з чимось, що здатне додати чарівності,
краси, як і косметика.
Ще одна з причин переважання кількості акторів жіночої статі в такій рекламі - залежність сприйняття діалекту і статі мовця. Портал マイナビニュース
провів опитування, в якому чоловікам пропонувалося вибрати найприємніший,
на їхню думку, діалект для мови жінки. На першому місці виявився діалект Кіото, потім Фукуоки, третє місце дісталося Осаці, четверте - Токіо і п'яте місце
ділять між собою діалекти Аоморі і Хіросіми. Результати перших двох діалектів цілком очікувані. У своїй роботі по діалектам Японії Сато наводить таблицю
з аналізом ставлення японців до різних діалектів. Так, діалект Кіото сприймається як "витончений", "красивий", "вишуканий". Діалект Фукуоки, а саме Хаката - один з популярних серед шанувальників 方言萌え [3, 56]. Діалект Осаки
один з найпоширеніших на телебаченні, завдяки численним комікам, що виступають в стилі "Манзаї", в наслідок чого має образ веселої і активної мови. Результати двох останніх діалектів вельми несподівані, так як діалекти і Аоморі, і
Хіросіми зазвичай не дістають позитивної оцінки. Сато пише про них як про
"грубих", "різких", "незрозумілих" для сприйняття японців [3, 56]. І хоча в процентному співвідношенні (4,5% проти 39,5% діалекту Кіото) їх результат невеликий, вони обійшли в списку діалекти Хоккайдо та ін. Одна з причин, яку учасники опитування назвали при виборі двох останніх діалектів, це те, що в вустах жінки діалекти звучать більш м'яко та приємно. Так що, віддаючи перевагу
молодим жінкам в діалектній рекламі, можна домогтися більш приємного
сприйняття як і діалекту, так і самого ролика.
Аналізуючи принципи та особливості використання діалектів у рекламних роликах, ми можемо відзначити деякі моменти стосовно їх місце і роль у
сучасному японському суспільстві. По-перше, явище реклами, що оперує діалектною мовою, при цьому отримуючи позитивну оцінку населення – досить но34

ве. За останні роки кількість таких роликів поступово зростає, що може свідчити про покращення відношення до діалектів у ширших шарів населення. Також
практично підтверджуються два різних образи діалектів у суспільстві – мови
рідного дому і мови майже іноземної.
Інший вагомий момент – залежність сприйняття діалектів від статі мовця, що підтверджується не тільки популярними течіями серед молоді, а і принципами підбору акторів для діалектних реклам.
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А. С. Бровко7
ЗАСОБИ ВІДТВОРЕННЯ ОСОБИСТИХ ІМЕН І ПРІЗВИЩ
З АНГЛІЙСЬКОЇ РІДНОЮ
У наш час, час широких міжнародних зв‘язків, іноземні реалії все частіше
зустрічаються в текстах мови перекладу, і перед перекладачами стає проблема
їх перекладу рідною мовою. Для того, щоб грамотно відтворити іноземні імена
українською мовою, необхідне знання відповідних правил та принципів.
Необхідно також представляти, як діяти, якщо необхідного правила не існує (а
це може статися, тому що всього передбачити не можна).
Імена завжди грали особливу роль у суспільстві та культурі людей. Зі
з‘ясування імені починається знайомство людей один з одним. Особисті імена
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надзвичайно важливі для спілкування та взаєморозуміння людей. Від загальних
слів їх, крім іншого, відрізняє тенденція до універсальності використання
[5, 142].
Таким чином, особисті імена стають опорними точками в міжмовній
комунікації і, тим самим, у вивченні іноземної мови і перекладі з неї. Це
породило ілюзію того, що імена і прізвища не вимагають особливої уваги при
перекладі з іншої мови. Такий підхід є помилковим. Особисті імена дійсно
допомагають подолати мовні бар‘єри, але у своєму мовному середовищі вони
мають складну смислову структуру, унікальні особливості форми та етимології,
численні зв‘язки з іншими одиницями і категоріями мови. При передачі імені на
іншу мову велика частина цих властивостей втрачається. Якщо не знати або
ігнорувати ці особливості, то передача імені на іншу лінгвістичну основу може
не полегшити, а, навпаки, ускладнити ідентифікацію носія імені [1, 62].
Серед небагатьох наукових праць із перекладу, де глибоко аналізується
передача особистих імен і прізвищ, можна назвати роботи В. Слеповича,
В. Виноградова, С. Влахова і С. Флоріна, Н. Гарбовського, а також
Д. Єрмоловича та ін.
Проблема передачі особистих імен набуває особливої актуальності для
перекладачів, оскільки за загальноприйнятими правилами особисті імена
транслітерують або транскрибують. Проте, фонологічні особливості мов,
відмінності в системах письма надзвичайно сильно впливають на форму імені і
руйнують його тотожність при перекладі. Закладена в значущих іменах
смислова і емоційна інформація має бути виявлена при перекладі і втілена в
новій формі. Значуще ім‘я вимагає від читача розуміння його внутрішньої
форми і сприйняття його образності. Читач тексту перекладу втрачає
можливості так повно, як і читач оригіналу, насолодитися усією своєрідністю
книги, її духом, відчути тонкі відтінки сенсу, зрозуміти жарти, засновані на
двоякому тлумаченні якого-небудь прізвища [2, 39].
Вважається, що особисті імена "перекладаються" як би самі собою,
автоматично, суто формально. Результатом подібного формального підходу є
численні помилки, різночитання, неточності в перекладі текстів та
використання іншомовних імен. А інший раз навпаки, "точність" передачі
призводить до виникнення незручних, немилозвучних або безглуздих імен та
прізвищ.
Ім‘я – частина мови, що дає назву для людини (в цьому випадку це буде
особисте ім‘я), продукту (торгової марки або бренду), ідеї або концепції,
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зазвичай використовується для того, щоб відрізнити його від інших, що
належать до того ж класу. Імена можуть ідентифікувати клас або категорію
речей, певну або унікальну річ [4, 51].
Особисте ім‘я – соціолінгвістична одиниця, різновид власного імені,
один із головних персональних мовних ідентифікаторів людини чи якоїсь живої
істоти. Ім‘я, що дається при народженні, зазвичай одне, але в давнину могло
даватися і кілька імен (два і більше). Особисті імена люди мали у всіх
цивілізаціях, у кожного народу воно пов‘язано з його культурою та побутом.
Таким чином, особисте ім‘я – слово, що служить для позначення окремої
людини і надається їй в індивідуальному порядку для того, щоб мати
можливість до неї звертатися. Роль особистого імені в житті людини дуже
велика [7, 211].
У зв'язку з тим, що англійська мова використовує латинський алфавіт, а
українська - кирилицю, при письмовому перекладі з англійської мови
виникають труднощі, пов'язані з відтворенням особистих імен і прізвищ в мові
перекладу.
Більшість вчених головними засобами відтворення особистих імен вважають транскрипцію і транслітерацію. Деякі додають до цих способів ще переклад і описовий переклад [3, 173].
Вся справа в тому, що англійські імена раніше передавалися за
допомогою транслітерації (trans littera - через букву), тобто передачі графічної,
буквеної форми слова без урахування фонетичної транскрипції.
Таким чином передавалося прізвище відомого англійського вченого Isaac
Newton як Іссак Невтон. Із плином часу стала переважати транскрипція, тобто
фонетичний спосіб передачі англійських імен українськими літерами. Хоча за
традицією залишилися випадки повної транслітерації (наприклад, англійські
королі James - Яків; George V - Георг V; Вільгельм Завойовник - William the
Conqueror) [6, 191].
Отже, шляхом транслітерації власні імена передаються історично або
традиційно: доктор Ватсон (а не Уотсон) у Конан Дойля, оскільки книзі про
Шерлока Холмса вже більше ста років. Досить часто при передачі звуків
іншомовного слова одночасно враховується і орфографія. Наприклад, деякі
приголосні англійської мови, що не вимовляються, в українському варіанті, тим
не менш, відображаються: Campbell – Кемпбелл, Folkstone – Фолькстон, Palm –
Палм, Whistle – Уистл.
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Враховуючи те, що в українській мові відсутні деякі звуки англійської
мови, наприклад [æ], [ŋ], [θ], [ð], [w] та ін., ми просто змушені вдаватися до
поєднання транскрипції і транслітерації.
Існують певні українські літерні відповідності англійським звукам:
[æ] передається літерами ―е‖ або ―а‖, наприклад : Bradley – Бредлі,
Stanford – Стенфорд;
[e] передається літерами ―е‖ або ―є‖, наприклад : Elliot – Елліот, Coen –
Коен, Essex – Ессекс;
[ʌ] передається літерами ―а‖ або історично – ―у‖: Huntly – Хантлі, Dublin
– Дублин;
[ɜ:] передається літерою ―э‖ (рідко – ―е‖, але не ―ьо‖) : Burns – Бернс (але
не Бьорнс!), Turner – Тернер;
[θ] передається літерою ―т‖: Smith – Сміт , Thorn – Торн;
[ð] передається літерою ―з‖ : Warner Brothers – Уорнер Бразерз;
[ŋ] передається літеросполученням ―нг‖ : Morning – Морнінг, Strong –
Стронг;
[w] передається літерою ―у‖ у всіх випадках, крім одного – коли
він стоїть перед звуком [u], то передається літерою ―в‖: Wilde – Уальд,
Wolfenston – Вульфенсон.
Англійські дифтонги і трифтонги, після яких йде літера r, зазвичай
передаються української голосною (у разі трифтонги можливий варіант з двома
голосними) і літерою р.
[r] передається літерою ―р‖, навіть, якщо вона не вимовляється : Harper
– Харпер, Darwin – Дарвін.
Все, що не відповідає даному правилу, - результат історичного або
традиційного написання, наприклад: Вайомінг, Вашингтон, Вінні Пух, Вільям
Шекспір.
[h] передається літерою ―х‖ або традиційно ―г‖ : Harrow – Харроу, Henry
– Генрі.
При передачі подвійних англійських приголосних у власних назвах слід
зберігати їх в українському варіанті, якщо за ними не йде ще один
приголосний: Lizzie – Ліззі, Churchill – Черчілль.
Зрозуміло, для того, щоб правильно передати українською мовою
англійські особові імена і прізвища, потрібно вміти правильно їх прочитати. Бо
саме через невміння прочитати особисте ім'я і прізвище відбуваються помилки
в передачі їх українською.
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ЛІНГВОМЕНТАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ,
РОСІЙСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ КАЗКИ
Казка як один з основних жанрів фольклору з давніх пір увійшла в життя
людини та стала своєрідною історією і скарбницею народної мудрості, а також
універсальним засобом передачі тих уявлень про навколишній світ і саму людину, які складалися у людей в кожну історичну епоху. Як відомо, казка – це
яскравий прояв народної культури кожної нації. Вона містить в собі такі сюжети, образи, ситуації, які специфічні для певного етносу, що знаходить вираз у
іменах дійових осіб, назвах тварин і рослин, місцях дії, в самобутніх традиційних мовних формулах [3, 45]. Національний характер казки кожного народу
визначається його побутом, обрядами, умовами праці, фольклорними традиціями, особливим поетичним поглядом на світ.
©
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Існує теорія, що всі казки народів світу були створені в одному місці, а
потім вони поступово почали поширюватися по всьому світу, обростаючи подробицями і особливостями, характерними для певної народності і місцевості.
Батьківщиною всіх казок спочатку вважали Давню Індію. Але потім було виявлено схожі казки у тих народів, які ніколи не контактували один з одним і не
перебували в культурних відносинах з народами Індії. Цей факт може пояснюватися тим, що бажання людей різних народностей дуже схожі між собою,
близький їх спосіб життя, уявлення про навколишній світ і його закони.
Наприклад, звернемося до питання виникнення такого відомого персонажа російських та українських казок, як Колобок. Багато років тому колобки
пекли в будинках, коли закінчувалися запаси для приготування хліба. У хід
пускали залишки різного борошна та інші, знайдені «по засіках», інгредієнти. В
результаті виходив настільки смачний хліб, що селянин пояснював появу такого кулінарного шедевру не інакше, як дивом, казкою. Згодом необхідність готувати «колобки» у людей відпала, і первісний зміст їх появи стерся. Залишився
тільки образ – хліб круглої форми, який прийняв вигляд казкової істоти і проник в казки народів світу [4, 17].
В англійському фольклорі аналогом Колобка виступає Джонні-пончик
(Johnny-cake). Ці дві казки – «Колобок» і «Johnny cake» мають надзвичайно
схожі сюжети, що викликає інтерес зі сторони наукової спільноти. У цій роботі
ми вирішили дослідити вищезазначене явище та виділити спільні та відмінні
риси англійської, української та російської казки на матеріалі казок «Колобок» та «Johnny cake».
Що стосується спільних рис, перш за все необхідно зазначити, що обидві
казки невеликі за обсягом, їм властива синтаксична простота та елементарність
сюжету. Ці казки мають спільну сюжетну лінію: жінка випікає хліб різної форми (колобок або пончик). Він тікає від неї та її сім'ї. Дорогою він зустрічає різних людей і тварин, похваляється перед ними тим, що він втік від інших істот
та тікає. Але в кінці казки хитрий звір (лисиця) обманює та з'їдає його.
Ці казки лінцюгоподібні, мають місце повтори епізодів. В основі обох казок лежить протиставлення (сильний – слабкий, хитрий – дурний), всі тварини
вміють говорити. В англійській казці Джонні-пончику протистоїть лисиця, в
російській казці ми також бачимо протистояння між Колобком та лисицею.
Збігається і місце дії казок: спочатку – будинок, а потім – лісова дорога.
Крім цього, в обох казках присутні характерні для цього жанру фольклору початкові формули зачину: «Жили-были дед и баба…» в російському варіан40

ті, «Були собі дід та баба» – в українському і «Once upon a time...» –
в англійському.
Особливу увагу хочеться звернути на художні засоби вихідної мови цих
елементів народного фольклору. По-перше, вони рясніють повторами, і про це
можна дізнатися, звичайно, з мови головного персонажа. По-друге,
ми бачимо схожі звернення до головного героя:
«The bear said: 'Where are ye going, Johnny-cake?' The wolf said: 'Where
ye going, Johnny-cake?' »
«Котиться колобок, а назустріч йому вовк: - Колобок, колобок, я тебе
з'їм!»
«Котиться колобок, а назустріч йому ведмідь: - Колобок, колобок, я тебе
з'їм!»
А сам колобок часто використовує в своїх репліках окличні речення: «He
said: I've outrun an old man, and an old woman, and a little boy, and two welldiggers, and two ditch-diggers, and a bear, and I can outrun you, too-oo!» або «Не
съешь, медведь! Я колобок, по коробу скребен, по сусеку метен, я от дедушки
ушел, я от бабушки ушел, я от зайца ушел, я волка ушел и от тебя, медведь, легко уйду!».
Основна ідея казок також однакова – необхідність бути уважним і
обачним в житті.
Наразі звернемо увагу на відмінні риси казок «Колобок» і «Johnny-cake».
Що стосується головних героїв, в обох казках присутні як люди, так і
тварини, однак в англійській казці кількість людей більша, тому що в ній присутні копачі колодязів та канав («well-diggers» та «ditch-diggers») і маленький
хлопчик (онук), а кількість тварин менше, бо в ній відсутній заєць.
Ще однією цікавою, на наш погляд, відмінністю є відсутність опису бідності героїв в англійській казці, на відміну від української:
«One morning the old woman made a Johnny-cake, and put it in the oven to
bake».
Тоді як в українському варіанті:
( «Були собі дід та баба та дожились уже до того, що й хліба нема.
Дід і просить:
- Бабусю, спекла б ти колобок!
-Та з чого я спечу, як і борошна нема? »)
І навпаки, в англійській казці має місце детальний опис втечі Джонніпончика:
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«You watch the Johnny-cake while your father and I go out to work in the garden. So the old man and the old woman went out and began to hoe potatoes, and left
the little boy to tend the oven. But he did not watch it all the time, and all of a sudden
he heard a noise, and he looked up and the oven door popped open, and out of the
oven jumped Johnny-cake, and went rolling along end over end, towards the open
door of the house. The little boy ran to shut the door, but Johnny-cake was too quick
for him and rolled through the door, down the steps, and out into the road long before the little boy could catch him. The little boy ran after him as fast as he could clip
it, crying out to his father and mother, who heard the uproar, and threw down their
hoes and gave chase too. But Johnny-cake outran all three a long way, and was soon
out of sight, while they had to sit down, all out of breath, on a bank to rest ».
Для порівняння в російській і українській мовах: «Скучно стало колобку
на окне лежать, он взял да и покатился – с окна на лавку, с лавки на травку, с
травки на дорожку – и дальше по дорожке» та «А він лежав, лежав на вікні, а
тоді з вікна на призьбу, а з призьби на землю в двір, а з двору за ворота та й побіг-покотився дорогою».
В українській і англійській казці процес виготовлення колобка описується
дуже детально: «Послухалась баба, пішла в хижку, назмітала в засіку борошенця, витопила в печі, замісила гарненько борошно, спекла колобок та й поклала
на вікні, щоб простигав» або ж «Старуха так и сделала: по коробу поскребла,
по сусеку помела и наскребла муки горсти две. Замесила тесто, скатала колобок, испекла и положило на окошко стынуть». В англійському варіанті навпаки, просліджується достатньо стислий опис – «One morning the old woman made
a Johnny-cake, and put it in the oven to bake».
Ще однією істотною відмінністю англійської казки «Johnny cake» від
російської або української казки «Колобок» є наявність в останніх пісні, що робить виклад більш поетичним: «Я колобок, по коробу скребен, по сусеку метен,
я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, от тебя, зайца, не хитро уйти!» або
«— Я по засіку метений,
Я із борошна спечений, —
Я від баби втік,
Я від діда втік,
То й від тебе втечу!»
У підсумку зазначимо, що при зовнішній схожості сюжету і героїв цих
казок, російська і українська казка більш жива, яскрава і образна. У ній наявна
більша кількість епітетів, звуконаслідувань, пісень. Це пов'язано з давньою тра42

дицією розповідання російських і українських казок під музику або ж їх театралізації.
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А. І. Василєга, О. К. Степаненко8
ПИТАННЯ ПОХОДЖЕННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА ПРИКЛАДІ
РОМАНУ В. ВАСИЛЬЧЕНКА «ПРИТУЛОК ДЛЯ ПРУДКОГО БІСА»
Багатство мови художньої прози письменника вимірюється не лише численністю фразеологічного матеріалу, але й тим, наскільки уміло і вправно користується митець загальномовними надбаннями. На численних конкретних
ілюстраціях із роману В. Васильченка «Притулок для прудкого
біса» проаналізуємо походження фразеологічних одиниць (ФО), які є активним
образотворчим чинником художнього мовлення, елементом пожвавлення висловлювання, образності та емоційності.
Етимологічний елемент ФО може відбивати реальні факти історії
й етнокультурні тієї чи іншої мовної спільноти. Соціальні умови, навколишня
дійсність уможливлюють, а поетичне світобачення мовного загалу вербалізує,
по-своєму членує і представляє світ у конотованих мовних утвореннях, поставляючи до загальновживаного й діалектного фонду нові ФО. Фразеологічні найменування реалій певної денотативної сфери й утворюють певні тематичноідеографічні поля[1, 75].
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Досліджуючи текст, спостерігаємо, що провідну роль у втіленні художньої ідеї відіграють сталі вислови з народної мови. Цими фразеологізмами
окреслюються:
а) найрізноманітніші сторони діяльності / бездіяльності людини: «Тому
при нагоді намагався обходити дівчину десятою дорогою» [2, 572] – обходити
десятою дорогою – не бувати десь, не заходити, не заїжджати кудись;
«– А навіщо тягти кота за хвоста? – з ледь помітною посмішкою запитала
Жанна» [2, 907] – тягти кота за хвоста – не поспішати, зволікати
з чим-небудь;
б) ставлення людей один до одного: «Те, що мають на мене зуб, – без варіантів» [2, 471] – мати зуб – сердитися, гніватися на кого-небудь; «Незакінчений рукопис поглядав у Лисицин бік, але знову одержав гарбуза»
[2, 248] –
одержати гарбуза – одержувати відмову під час сватання, женихання, залицяння;
в) мисленнєву і мовленнєву діяльність: «Десь не впораєшся, піймаєш ґаву
і – пиши пропало» [2, 149] – впіймати ґаву – не зорієнтувавшись вчасно, упустити слушну нагоду, пропустити що-небудь; «Малоприємну звістку принесла
сорокою на хвості юна витончена секретарка директора Оля» [2, 843] – сорока на хвості принесла – кому-небудь стало відомо про щось (при небажанні
повідомляти джерело інформації);
г) сенсорне сприйняття: «Кинув оком на кросворд» [2, 370] – кидати
оком – час від часу дивитися, поглядати на кого-, що-небудь;
д) внутрішньочуттєву сферу людини: «Де-де, а в цій благодатній сфері
я, слава Богу, як у риба у воді [2, 736] – .як у риба у воді – вільно, невимушено,
добре; «Тебе хлібом не годуй, а дай познущатися з бідолашного заручника міліцейської пенсії» [2,180] – хлібом не годуй – нічого більше не треба комусь;
хто-небудь дуже задоволений чимось; «І тут теж задніх не пас» [2,609] – пасти задніх – бути позаду всіх, останнім, відставати або поступатися у чомунебудь;
е) моторну діяльність людини: «– А навіщо тягти кота за хвоста? –
з ледь помітною посмішкою запитала Жанна»[2, 907] ‒ тягти кота за хвоста –
не поспішати, зволікати з чим-небудь; «Вивчивши Марксів «Капітал», вели семимильними кроками радянське суспільство до комунізму» [2, 401] – семимильними кроками – дуже швидко.
Окрім ФО на позначення висловів народної мови, значне місце
в аналізованому романі В. Васильченка відводиться професіоналізмам, що на44

були метафоричного вжитку. Під професійною фразеологією розуміємо, за
Б. О. Ларіним, стійкі словосполучення, які відбивають давні прийоми роботи,
спеціальні форми спілкування учасників колективної праці, погляди ремісників
або промисловиків на свою працю [1, 83].
Так, на ФО залишило свій слід ремесло різників: «Спустили шкуру
з журналіста» [2, 855] – спускати шкуру – нещадно бити, шмагати або суворо
покарати кого-небудь, сварити; «Та не рви ти це на шматки, – «швидкою допомогою» відреагував професор» [2, 757] – рвати на шматки – знищувати.
Також символічність висловів зберігається у мові шевців, наприклад:
«Тут перед Естетом варто зняти капелюха»[2, 815] – знятикапелюха – цінувати когось, щось. Основою виразу знімати капелюх є символічний ритуал виражати свою повагу до кого-небудь, складати шану комусь.
Значне місце в романі В. Васильченка займають ФО збірного поняття невстановленого походження: «– Гм, майстер на всі руки»[2, 460] – майстер на
всі руки – людина, яка все вміє робити, вправна, тямуща у всякому ділі; «– Виявляється, ти в нас і швець, і жнець, і на дуді грець?» [2, 962] – і швець, і
жнець, і на дуді грець – людина, яка вміє все робити, вправна в будь-якому ділі.
Варто зазначити, що переклади з інших мов або запозичені фразеологізми
без перекладу в романі В. Васильченка«Притулок для прудкого біса»вживаються як вторинні номінації. При цьому можна виокремити:
ФО, що походять з англійської мови:«Ця жінка, як на мене, дасть фору
багатьом чоловікам»[2, 318] – дати фору – перевершувати кого-небудь
у чомусь;
ФО, що походять з італійської мови: «І орків-комунальників, що вдають
боротьбу із зимою, але потай бажають їй перемоги, все одно терпітимуть
фіаско…» [2, 879] – потерпіти фіаско – зазнати невдачі, провалитися;
ФО, що походять з грецької мови:«Якщо у змові була Павлинина (а це цілком можливо, хоч Никонов і виспівував їй дифірамби), то охоронець тут ні
при чому [2, 236] – співати дифірамби – перебільшено вихваляти когось, славословити.
Слід зазначити, що значну частину в аналізованому творі займають вислови з античної культури:«І зваж: інформація про «злочинні діяння» наших
жертв до певного моменту залишались таємницею за сімома печатями»
[2, 625] – за сімома печатями – недоступний для розуміння; прихований, скритий; «А, він осідлав Пегаса? – запитав міліціонер» [2, 589] – осідлати Пегаса –
навчитися писати поетичні твори, стати поетом; «Думка зрозуміла, – вдарив по
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гордієвому вузлу, зав‘язаному незавершеною бесідою» [2, 161] – гордіїв вузол –
дуже складна, заплутана справа; складне сплетіння обставин; «А ось Валевський випив гірку чашу до дна»[2, 97] – випити гірку чашу до дна – зазнати багато горя, страждань, клопоту, неприємностей повною мірою; настраждатися.
Значне місце у романі В. Васильченка займають біблійні та євангельські
вислови: «Чи цей Хтось думає, що піймав Бога за бороду» [2, 165] – піймати
Бога за бороду – досягти чогось особливого, незвичайного, вимріяного; «Добре,
хома невірний»[2, 934] – Хома невірний – людина, що сумнівається, не вірить
у що-небудь; «Своя судна година»[2, 227] – судна година – справедлива кара,
відплата.
Важливим є спостереження над висловами відомих людей (афоризмами,
цитатами), що надають авторському мовленню стилістичного відтінку інтермедіальності:«Охрестив «Гаудеамус» у виконанні смерті, або «Vivant,
prоffessors». «Vivantproffessors» («хай живуть професори») – цитата
з «Гаудеамусу» – середньовічної студентської пісні, студентського гімну; «Запрацювало, –замість вітання сказав стурбований Трев, коли Богдан, відстукотівши «Jinglebells», прочинив двері» – «Jinglebells» («дзвіночки») – цитата з різдвяної пісні Джейсома П‘єрпонтома; «Париж іще почує гасконця де Тревіля»
–Гасконець де Тревіля – герой роману Олександра Дюма «Три мушкетери»,«Париж іще почує» – цитата з роману Едварда Родзинського «Наполеон» –
вживається як спонукання до дії, «Париж іще почує гасконця де Тревіля» – передбачення успіху справи.
Варто зазначити, що кількісно переважаючою виявилася група фразеологізмів на позначення народної мови. Значно меншу групу складають вислови
відомих людей (афоризми, цитати).
Отже, дослідження фразеологічного фонду роману В. Васильченка «Притулок для прудкого біса»дає змогу пізнати не тільки процеси, пов‘язані з життям людини, але й характерні риси українців, їх менталітет та релігійні переконання.
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Д. І. Вєргазова, Н. А. Баракатова9
ФОРМИ ФІКСАЦІЇ ЧУЖОГО МОВЛЕННЯ У ТВОРАХ В. ЛИСА
Перші спроби дослідити категорію чужого мовлення були зроблені ще у
18 ст. Заслуга її виділення належить М. Ломоносову, який увів у науковий обіг
терміни для позначення її основних понять: «вставна мова» – «пряма і непряма». Згодом виник загальний термін «чуже мовлення». У другій половині
XIXстоліття термінологія на позначення чужого мовлення значно поповнюється: «чужа думка», «мова автора», «монолог», «діалог», «монолого-діалогічна
форма мовлення», «внутрішній монолог», «авторський монолог».
Щодо форм фіксації чужого мовлення думки мовознавців дещо різняться.
Так, на думку К. Шульжука, конструкції з чужою мовою реалізуються прямою
мовою (монолог, діалог, полілог), непрямою мовою та невласне прямою мовою
[3, 370]. І. Ющук додає до цих форм ще вільну пряму мову та здогадну пряму
мову. Вільна пряма мова передає чуже мовлення у формі непрямої з вкрапленнями пунктуаційно неоформленої прямої мови, використовується в публіцистичному та науковому стилях для стислого викладу змісту чийогось виступу,
статті тощо: Чи може (пише Юринець) серйозний письменник порівнювати без
застережень Лютера – виразника слабої, кволої, не здібної ще до історичної
творчості німецької буржуазії, - порівнювати з енергійною сміливою й цільною
в своїх класових стремліннях постаттю Бебеля? (М. Хвильовий) [4, 626]. Здогадна пряма мова передає ймовірні думки якоїсь особи, що випливають з її вчинків, жестів, міміки. Вона вводиться за допомогою вставного слова мовляв чи
мов: Він з усмішечкою витягнув з кишені перев‘язану мотузочком пачку гро9
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шей, підкинув її вгору, зловив і на мигах показав: бери, мовляв (М. Стельмах) [4,
626].
В. Лиса називають справжнім феноменом сучасності. Журналіст, драматург, прозаїк, майстер витонченого слова і глибоко народний письменник, з
кожним новим романом автор розкриває нові грані свого таланту. Його твори
репрезентують майже усі вищеперелічені форми фіксації чужого мовлення, до
того ж у них вдалося виокремити новий, властивий лише текстам цього майстра
тип – комбіновану мову, що наближена до прямої, але при її оформленні не використовуються спеціальні розділові знаки. Розглянемо кожну з форм детальніше.
Пряма мова – це дослівно відтворений чужий вислів, у якому збережено
його лексичні, синтаксичні та інтонаційні особливості [3, 364]. Вона супроводжується словами автора на означення процесу мовлення, відчуттів, думок, бажань, волевиявлення тощо (говорити, казати, думати, чути, уявляти, питати,
кричати, вирішити, порадити, обуритися та ін.). Доречно вести мову про існування підтипів у межах цього типу. Монолог — це безпосередньо спрямований
до співрозмовника чи аудиторії організований вид усного мовлення, який передбачає висловлювання однієї особи: Кажуть, зимля кругла, а я так думаю,
що коли так, то, може, Бог неї на долоні тримає? Бо інакше б вона кудись котилася й котилася, а люди падали й падали б [1, 23] Діалог - цедослівно відтворена розмова двох чи кількох осіб, що може використовуватись як без слів
автора, так і з ними:
— Та щось про неї кажуть… Що була нещаслива любов, – сказав Прокіп і
мацнув за бік та лайнувся, – видно, таки боліло добряче.
— Любов? Хіба од любові пускаються берега?
— А чорт їх розбери, те панське насіння! [2, 77];
— Ходи-но, внучку, посидимо та на світ Божий поглядимо…
— А де той світ? То ж тико наш хутір?
— Там він ген за тею стежкою, за тою берізкою, до нас проситься [1,
59].
Чуже висловлення іноді передають не дослівно, а лише зі збереженням
загального змісту, тобто непрямою мовою. Воно є підрядною з‘ясувальною частиною складнопідрядного речення, яка може пов‘язуватись з основною сполучниками і сполучними словами що, щоб, чи, який, чий, хто, де, куди, звідки, коли, як: І тоді бабуся пояснила, що русалки хреста не бояться, то чорти, відьми
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й інша нечиста сила Божого знамення лякаються, трусяться й зникають, а
русалки – нє [1, 137].
Проміжною ланкою між прямою та непрямою мовою, особливим стилістичним прийомом, що допомагає авторові глибоко розкривати внутрішні почуття героїв, є невласне пряма (вільна непряма) мова. Як і пряма мова, вона
висловлюється від імені того, хто говорить, і зберігає його мовні особливості.
Проте в ній, як і в непрямій мові, замість форм першої та другої осіб дієслова,
як правило, виступає форма третьої особи. У таких випадках автор ніби перевтілюється у своїх героїв, передаючи їхні думки, переживання, використовуючи
при цьому ті лексичні, фразеологічні і граматичні засоби, які використовували
б його герої у відповідній ситуації: Справді, що розказувати, подумалось йому.
Що розказувати… Про те, як далі вони дружили? Дружили, ой, дружили, після
тієї пам‘ятної розмови – рік, два, три, чотири, а потім і залюбилися [2, 26].
Виділяємо у творах В. Лиса і здогадну пряму мову, що передає ймовірні
думки якоїсь особи, що випливають з її вчинків, жестів, міміки: Черговому капралу сказав, що ось, мовляв, дисципліну порушив, з нічної самовільної походеньки вертається, арештуйте, проше пана капрала [2, 96].
Індивідуальний стиль письменника характеризується також конструкціями, які ми кваліфікуємо як комбіновані: Митька й на суді в клубі вар‘ята грав.
Казав: як же я винен, коли своє брав. Люди добрі, всьо ж вокругколхозноє,
всьовокругмойо. То й теличка моя [2, 210]; Вона озвалася – пробач, що так вийшло. Я не знала. Справді, не знала. І взагалі, ця поїздка сюди, в село, була дурною авантюрою… Вибач, я піду, запалю, нестерпно хочеться палити [2, 126].
Вживання першої особи вказує на належність висловів до прямої мови, проте
тут відсутні лапки, якими пряма мова зазвичай виділяється в тексті.
Автор експериментує з цією формою, фіксуючи таким чином не тільки
монологічні висловлювання, а й досить розгалужені діалоги: Приймаєте гостю, пане Якуб, питала Зося. Чого ж не прийняти, проганяючи остовпіння, сказав. Тоді заберіть мої валізи з машини [2, 108]; Капітан доволі м‘яко заперечив:
така жертва непотрібна і нерозумна. Ці люди відступники і зрадники, схизматики і бандити. Я їх не захищаю, а прошу за них у пана капітана перед Паном Богом і Маткою Боскою [2, 156]. Зазвичай пряма мова у діалогах починається з абзацу, і перед нею ставиться тире, що характерне для передавання живого мовлення, проте письменник перетворює діалог на суцільний текст, очевидно, для того, щоб підкреслити потік свідомості героїв та динамічність подій,
що розгортаються.
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Отже, твори В. Лиса репрезентують не тільки майже усі відомі до сьогодні в мовознавстві форми фіксації чужого мовлення, але в них вдалося виокремити новий, властивий лише текстам цього майстра тип – комбіновану мову,
що наближена до прямої, але оформлена на письмі без спеціальних графічних
засобів. Це нововведення підкреслює самобутність та неординарність стилю
письменника і наближує В. Лиса до українських поетів-постмодерністів, які
віддають перевагу оформленню своїх поезій без розділових знаків, і навіть до
представників світової літератури, зокрема Д. Джойса, який написав монолог
Моллі Блум у романі «Уліс» без жодного розділового знаку.
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В. В. Вєтрова, О. І. Панченко10
ПРЕЦЕДЕНТНІСТЬ ЯК ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА
Поняття «прецедент» порівняно недавно увійшло в науковий обіг, однак
дуже швидко зайняло помітне місце у термінологічній парадигмі сучасної лінгвістики.
Вивчення мови з позицій культури народу, а також прагнення пізнати культуру через мову привело дослідників до думки про існування в кожній мові
дуже обмеженого, постійно мінливого та обов'язкового для всіх членів цієї лінгвокультурної спільноти набору відомостей, що забезпечують розуміння між
носіями цієї мови і культури. Ці знання фіксуються в мові за допомогою афоризмів, крилатих фраз, безеквівалентної лексики та інших культурно-мовних
явищ, зокрема, прецедентних феноменів.
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Метою нашої статті є не тільки дослідження поняття «прецедентність»,
але і вивчення одного з найголовніших джерел прецедентних висловлень в американській культурі – кінематографу. Актуальність наукової розвідки обумовлюється тим, що кіномистецтво – це одна з найважливіших складових світової
культури, що створює помітний вплив на все мистецтво в цілому, а прецедентні
феномени стають важливою частиною міжкультурного дискурсу. Тому, відповідно, для здійснення успішного і коректного спілкування слід розуміти, що з
себе представляє прецедентний феномен, як він формується і т.д.
Теорія прецедентності була вперше запропонована Ю. Карауловим, який
під прецедентними розумів тексти, що є значущими для тієї чи іншої особистості в пізнавальному та емоційному відношенні, мають понадособистісний характер (добре відомі широкому оточенню цієї особистості, включаючи її попередників і сучасників), звернення до яких неодноразово поновлюється в дискурсі
[3, 26].
Прецедентне ім‘я – індивідуальне ім‘я, пов‘язане з загальновідомим текстом (Печорін, Тьоркін) або з прецедентною ситуацією (Іван Сусанін); прецедентне ім‘я – це складний знак, при використанні якого в комунікації здійснюється
апеляція не до денотату безпосередньо, а до набору диференційних ознак цього
прецедентного імені; до складу прецедентного імені може входити як один
(Ломоносов), так і більше елементів (Баба Яга), що позначають при цьому одне
поняття. Прецедентне ім‘я є культурно значущим знаком. Це підтверджується
дослідженнями в лінгвокультурології, де індивідуальні імена, пов‘язані з текстами і ситуаціями, відомими більшості представників певної нації (імена відомих вчених, композиторів, митців тощо), є символічними.
Прецедентні імена за своєю формою є власними назвами – мовними знаками, представленими словами (Tom), словосполученнями (Pride and Prejudice)
або реченнями (Catch Me If You Can). Вони вирізняють відповідний об‘єкт номінації із низки подібних, виконують референційну функцію – відсилають до
позначеного об‘єкта. Як і власні назви, прецедентні імена пишуться з великої
літери. Прецедентні імена розподіляють на такі групи: антропоніми, до яких ми
відносимо власне антропоніми (Pele), теоніми (Jesus Christ) та міфоантропоніми (Hercules). Прецедентні антропоніми позначають окрему характеристику
суб‘єкта (Chekhov – автор літературних творів високого ґатунку); міфоніми,
до яких належать міфоперсоніми (Shrek) та міфозооніми (The Big Bad Wolf).
Прецедентні міфоніми позначають окрему характеристику казкового персонажа
(Hobbit – той, хто має малий зріст) [1, 62]; топоніми, серед яких виокремлю51

ють ойконіми (Detroit), урбаноніми (Disneyland), годоніми (Main Street), агороніми (Tiananman Square) та ороніми (Everest). Прецедентні топоніми репрезентують не географічні об‘єкти як такі, а їхні властивості та пов‘язані з ними події
й особи (the Bermudas – жарке місце).
Дотримуючись поглядів О. Селіванової, ми розглядаємо прецедентні імена як компоненти знань, позначення та зміст яких добре відомі представникам
певної етнокультурної спільноти, актуальні і використовувані в когнітивному
та комунікативному аспектах [5, 132]. Феномен прецедентності базується на
спільності соціальних, культурних або мовних фонових знань адресата й адресанта. Серед основних ознак прецедентності виявляють такі: прецедентні імена
добре відомі всім представникам лінгвокультурної спільноти; прецедентні імена, актуальні в когнітивному (пізнавальному й емоційному) плані (за прецедентними іменами завжди стоїть певне уявлення про них, загальне і обов‘язкове
для всіх носіїв того чи іншого національно-культурного менталітету); апеляція
до прецедентних імен постійно поновлюється в мовленні представників того чи
іншого етносу. Це те спільне, що об‘єднує прецедентні імена, які можуть бути
як вербальними, так і невербальними (твори живопису, архітектури, музичні
твори тощо). Серед вербальних прецедентних імен розрізняють прецедентне
ім‘я, прецедентний текст, прецедентне висловлення й прецедентну ситуацію [2,
92].
Прецедентний текст – це відомий твір, актуалізований в інших текстах,
повернення до якого кероване лінгвокогнітивними механізмами інтертектуальності [7, 4]. Джерелами прецедентних текстів є фольклорні твори, художня література, пісенні тексти, Святе Письмо, рекламні й політичні тексти, анекдоти
тощо. Особливістю прецедентних текстів є те, що жоден попередній текст не
наводиться в новому повністю. Його активізацію виражають прецедентними
іменами, висловленнями, ситуаціями, які асоціюються з прецедентним текстом.
Наприклад: Imagine nothing to kill or die for. У цьому гаслі автор наводить
знамениту цитату з пісні Д. Леннона.
Наприклад: Try to put a quart into a pint pot – намагатися зробити неможливе, хотіти неможливого.
Прецедентна ситуація – це «еталонна», «ідеальна» ситуація, пов‘язана з
набором конотацій, диференційні ознаки якої входять до когнітивної бази певної лінгвокультурної спільноти [4, 34].
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Наприклад: Джордж Буш у своїй недавній промові з приводу війни в Іраку
заявив: «Так, Америка увірвалася в Ірак, як ураган «Катріна»...».
Значну групу серед ПІ у художніх творах складають прецедентні антропоніми реальних осіб, серед яких виокремлюємо найменування, що 1) пов‘язані
з мистецтвом (Й. С. Бах, С. Ботічеллі, С. Далі, А. Дункан, Ф. Кало); 2) пов‘язані
з науковою діяльністю (К. Лінней, Г. Сковорода, Б. Спіноза, Платон); 3) є іменами відомих акторів (Дж. Депп, А. Джолі, М. Дітріх, А. Шварценегер); 4) є
іменами відомих політичних діячів (Че Гевара, Ф. Кастро, В. Ленін, К. Маркс).
Іноді прецедентний антропонім є недостатнім у своїй вербальній формі
для презентації прецедентної когнітивної структури та ситуації [6, 134]. Наприклад, прецедентне ім‘я Шевченко потребує контекстуального розширення,
оскільки може бути не зрозумілим для реципієнта без репрезентації концептуальної структури, що відсилає до сукупності реальних ситуацій, які уточнюють
походження прецедентного оніма.
Важливим джерелом прецедентних імен на сьогодні стає кінематографія,
включаючи мультиплікацію. Ця група ПІ постійно поповнюється і є досить популярною. Цьому сприяють актуальність проблем, які відтворюються в кінофільмах, професіоналізм режисера й талановита гра акторів. Серед цієї групи виділяємо: імена героїв кінофільмів (Спайдермен, Джеймс Бонд, Фреді Крюґер, Франкенштейн), імена героїв телесеріалів (Скаллі, Малдер, Лора Палмер),
імена мультиплікаційних героїв (Вінні Пух, П‘ятачок, Сімсон). Рідше в аналізованих текстах у ролі прецедентних імен використовуються географічні назви
(топоніми – Атлантида, Вавилон, Чорнобиль) і найменування об‘єктів духовної культури (ідеоніми – «Мона Ліза», «9 вал», «Анна Кареніна» ).
Прецедентне висловлення – продукт мовномисленнєвої діяльності; що
становить завершену й самодостатню одиницю, яка може бути або не бути предикативною; складний знак, сума значень якого не дорівнює його смислу:
останній завжди «ширше» простої суми значень [2, 22]. Прецедентний текст і
ситуація зберігаються в когнітивній базі у вигляді інваріантів сприйняття й можуть бути при потребі вербалізовані. До числа прецедентних висловлювань належать цитати з текстів різного характеру та прислів‘я.
Прецедентні висловлення, джерелами яких є прислів‘я, відображають етнокультурну специфіку концептів когнітивної бази. Апеляція до рекламних текстів є менш популярною в досліджуваному матеріалі. Також до прецедентних
висловлювань можна зарахувати загальновживані тексти вивісок та інформаційних повідомлень.
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Отже, аналіз лінгвістичних праць сучасних авторів доводить активне й
регулярне вживання ПІ як важливої частини національної мовної картини світу,
що визначає систему цінностей етносу.
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О. С. Гаєвська, І. П. Сахнo11
ПРАГМАСЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКОЇ
МЕДИЧНОЇ ІНСТРУКЦІЇ
В наш час науково-технічний прогрес досяг високого етапу свого розвитку. Завдяки цьому відбуваються зміни у всіх сферах діяльності і належним чином зміни відбуваються і в термінології. Виникають нові поняття, більш актуальні для сьогодення, старі терміни замінюють нові, запозиченні з зарубіжних
країн. Наука на багато кроків висунулась вперед, а саме, найважливіші зміни
відбулися в медицині. Це насамперед пов‘язано з розвитком медицини, з її удосконаленням, з відкриттям і лікуванням нових, досі не виліковних, хвороб. Виникнення нової медичної термінології накладає і свої негативні відбитки, а са© О.С. Гаєвська, Сахно І.П., 2016
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ме, ускладнює можливість фахівців, різних за віком, спілкуватися в сфері медицини.
Ці проблеми стосуються всіх країн, але метою даної роботи є вивчення та
встановлення тих змін, які відбуваються в німецькій медичній термінології.
Сучасна медична термінологія характеризується високим рівнем розвитку
та спрямуванням до максимальної стандартизації й уніфікації термінів. Незважаючи на той факт, що нині в медичній науковій комунікації домінує англійська мова, німецька мова як засіб міжнародного наукового спілкування залишається на другому місці, що теж визначає необхідність ґрунтовного дослідження
німецької медичної терміносистеми.
Сучасна медична термінологія – це макротерміносистема, план змісту
якої різноманітний: морфологічні утворення і процеси, характерні для організму людини в нормі та при патологіях на різних стадіях їх розвитку; хвороби і
патологічні стани людини; форми їх перебігу й ознаки, збудники і переносники
хвороб; оперативні доступи і хірургічні операції; організаційні форми надання
лікувально-профілактичної допомоги населенню, прилади, інструменти та інші
технічні засоби тощо [2, 4].
Німецька медична термінологія має свої специфічні особливості, а саме:
1) в основі багатьох німецьких медичних термінів лежать латинські та
грецькі корені, що робить їх інтернаціональними;
2) медичні терміни характеризуються такими особливостями як наявність
дефініції, максимальна абстрактність, моносемічність, відсутність експресії та
емоційного забарвлення, стилістична нейтральність, співвіднесеність зі спеціальними поняттями та сувора логічність;
3) для поповнення термінології часто використовуються терміни -епоніми
[4, 4].
Однією з особливостей є поділ медичної термінології на групи:
1) анатомічні терміни (назви частин людського тіла та складових органів)
der Knochen - кістка, der Fuss – нога;
2) клінічні терміни (назви захворювань та методів обстеження)
die Appendizitis - аппендицит, die Gastritis – гастрит;
3) фармацевтичні терміни – назви хімічних речовин та лікарських препаратів der Aspirin – аспірин, der Analgin – аналгін [4, 32].
Більшість лінгвістів, пояснюючи поняття терміна, чітко протиставляє термінологічну лексику лексиці загальновживаній, мовним знакам загалом. Як
зазначив академік В.В. Виноградов, «перш за все слово виконує номінативну чи
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дефінітивну функцію, тобто є засобом чіткого позначення, і тоді воно – простий
знак, або є засобом логічного визначення, і тоді воно – науковий термін».
В.В.Виноградов особливо наголошував на такій ознаці терміна як чіткість вираженого ним значення [3, 18]. Системність термінів, яка визначається усіма
сучасними термінологами, полягає у тому, що термін тієї чи іншої сфери наукового пізнання знаходяться між собою у строго закономірних семантичних
зв'язках і утворюють видову систему.
Суть цієї системи полягає в наступному:
а) належність до певної термінологічної системи;
б) наявність дефініції (визначення);
в) однозначність в межах однієї терміносистеми;
г) точність;
д) стилістична нейтральність;
е) відсутність синонімів та омонімів у межах однієї терміносистеми;
є) відсутність експресивності, образності, суб‘єктивно-оцінних відтінків
[1, 29].
Системність термінів накладає всій відбиток і на медичну інструкцію.
Важливою рисою медичних інструкцій є точність, ясність інформації, що несе в
собі використання певних мовних засобів. Коло адресатів німецьких медичних
інструкцій – пацієнти. Вигляд інструкцій уніфікований, а черговість окремих
пунктів наведена відповідно до німецького законодавства [5, 23], оскільки інструкції у широкому сенсі можна вважати одним з актів державного управління.
Інструкції загалом і медичні інструкції зокрема являють собою своєрідне
переплетіння офіційно-ділового та наукового стилів. Структура побудови текстів інструкцій повністю запозичена з офіційно-ділового стилю [4, 44-45]. Композиційно всі тексти медичних інструкцій поділяються на інформаційно- прагматичні сегменти, які концентрують різні види інформації [6, 148].
Таким чином, наводимо приклад структури німецької медичної інструкції, а саме, медична інструкція поділена на такі частини.
1.Die Zusammensetzung– у цьому підрозділі докладно описується, з якою
метою використовується препарат. Зустрічаються терміни на позначення активних речовин, медикаментів, вірусів, захворювань, а також частин тіла.
2. Die Anwendung – звертається увага на особливі випадки щодо вживання
препарату, певні застереження, сумісність з іншими препаратами, вживання
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препарата під час вагітності та водіння автомобілем. Використовується лексика
пов‘язана із побічними ефектами, захворюваннями, медикаментами.
3. Die Dosierung – у підрозділі докладно описується спосіб вживання, використання препарату, дози, яких потрібно дотримуватись під час прийому ліків, вікові обмеження та дії у разі людина забула прийняти препарат.
У лексиці цього підрозділу поширені терміни захворювань та органів тіла.
4. Nebenwirkungen – вказуються усі можливі побічні ефекти, алергічні реакції, що вражають людину при неправильному використанні, наводяться приклади захворювань та частин тіла, на які найбільше впливають захворювання.
5. Der Warnhinweis – акцентується увага на умовах зберігання. Особливості медичної термінології не виявлено.
6. Die Anmerkung – додаткова інформація про склад, з відповідно використанням термінів – медикаментів та інформація про вміст упаковки, виробника.
Таким чином, стилістика німецьких медичних інструкцій визначається
рядом притаманних їм характерних рис. Структуру інструкцій складають сегменти, кожен з яких зосереджує у собі чітко визначену німецьким законодавством інформацію. Серед прийомів стилістичного синтаксису, застосованих у
німецькомовних інструкціях, варто згадати перелічення, номіналізацію та
еліпсиси. Незважаючи на твердження багатьох науковців про те, що текстам
наукового стилю не властиве порушення рамкової конструкції речень, німецькі
інструкції доводять протилежне. Особливістю німецьких медичних інструкцій є
їх направленість на пацієнтів, що досягається вживанням особового займенника
Sie, особливою структурою інструкцій, численними уточненнями,
експлікаціями, пояснювальними фразами тощо
Отже, медицина в цілому – це дуже широка, терміномістка та різностороння галузь для лінгвістичних праць та досліджень. Правильне володіння лексичними еквівалентами у фаховій мові значно допоможе лікарям в обміні досвідом, який є необхідним та невід‘ємним елементом у праці кожного фахівця.
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В. П. Гайдар
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БАЛАДИ РОБЕРТА БЕРНСА
«ДЖОН ЯЧМІННЕ ЗЕРНО» 
Розглядається балада «Джон Ячмінне зерно» шотландського поета Роберта Бернса та ії переклади. У статті робиться спроба виявити основні художні
мотиви поетичного зразка і охарактеризувати стилістичні прийоми створення
образності. Історія літератури знає мало імен, оточених такою глибокою пошаною і любов'ю співвітчизників, як ім'я уславленого шотландського поета Роберта Бернса. На прикладі поетичного доробку «Джон Ячмінне зерно» поет прославляє рідний народ, майстерно використовуючи для цього улюблений образ
шотландського фольклору. Жорстокі й віроломні королі заорюють Джона Ячмінне зерно у землю, а коли він вибивається з-під землі, зрізають під корінець,
молотять, віють, кидають у вогонь, розтирають між жорнами. Але Джон Ячмінне зерно продовжує жити і сповнювати мужністю серця знедолених.
У даній статті робиться спроба дослідити особливості перекладу балади,
перекладацькі методи та принципи C. Я. Маршака та К. Д. Бальмонта. Також
автор має на меті проаналізувати стилістичні засоби, до яких вдається автор балади з метою розкриття головної теми поетичного доробку.
Питання української бернсіани потребує подальшого вивчення. Адже немає ще жодного повного збірника поезій Роберта Бернса українською мовою.


В. П. Гайдар, 2016
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Дві збірки поезій, перекладених на українську мову, вийшли досить давно
(Р. Бернс. Вибране (1959), (Р. Бернс.Поезії (1965). Збірка "Роберт Бернс. Поезії"
в основному повторює однотомник 1959 року. Переклад здійснили В. Мисик та
М. Лукаш.
Полум‘яним патріотичним гімном є балада "Джон Ячмінне зерно" (1782).
Бернс в алегоричній формі зображає героїчне минуле шотландського народу і
висловлює тверду певність в справедливості його багатовікової боротьби. Тяжкі випробування, що припали на долю шотландського народу, не зламали його,
а загартували, виховали в ньому якості, що забезпечать йому перемогу у вирішальному бою – ця думка поета пронизує алегоричні образи балади і є її провідною темою. Запоруку перемоги Бернс бачить в єдності і згуртованості шотландців, в їх вірності національно-визвольним традиціям. Про це свідчить кінцева
строфа балади. Звертаючись до шотландського народу, поет говорить:
Нехай же кожний піднесе
За Джона келих свій,
Щоб рід його не припинявсь
В Шотландії старій!
(Балада «Джон Ячмінне зерно»)
Наші кращі перекладачі – завжди люди високої культури і великого таланту, помноженого на любов до своєї справи і нескінченну здатність до роботи –
як над художнім словом, так і над собою. Поезія Р. Бернса була головною любов'ю всього літературного життя Самуїла Яковича Маршака. Саме тут проявився особливий перекладацький дар Маршака. Він не просто вивчав мову, він
вбирав історію країни, звичаї, звичаї народу. У читача виникає ілюзія, ніби сам
Бернс писав свої вірші російською мовою. По всьому своєму складу перекладені Маршаком вірші здаються оригіналами [2, 112].
Перекладацька діяльність Костянтина Дмитровича Бальмонта – значний
внесок у російську культуру. Значне місце в творчості російського поета займає
англійська література. К. Бальмонт шукав такий метод перекладу, при якому
формальні ознаки і зміст становили гармонійну єдність [4, 127].
Балада «Джон Ячмінне зерно» на англійській мові починається саме так:
Pobert Burns
John BARLEYCORN
A ballad
I
There was three kings into the east,
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Three kings both great and high,
And they hae sworn a solemn oath
John Barleycorn should die [1, 69].
Версія Бернса робить розповідь трохи таємничою і, хоча і не оригінальна,
вона стала моделлю для більшості наступних версій балади. Існує безліч перекладів балади, але для порівняння взяті варіанти К. Бальмонта і С. Маршака. Бальмонт пропонує такий переклад: Три сильных было короля, / Решили заодно, /
Клялись, что он погибнет – Джон / Ячменное Зерно.
У Маршака інший варіант перекладу: Трѐх королей разгневал он, / И было
решено, / Что навсегда погибнет Джон / Ячменное Зерно.
На наш погляд, лексично більш точним очевидно стає перший варіант.
Тут і клятва, згадана Бернсом, і сила королів також зазначена в першоджерелі.
Що стосується рими, обидва автори з упертою наполегливістю до кінця вірша
слідують берновській чоловічий римі. Закриту риму оригіналу перекладачі знову-таки дружно змінюють. Тільки у Маршака це пропорційна відкрито-закрита
«суміш», в той час як Бальмонт при наявності лише однієї пари римованих рядків у строфі пропонує відкритий різновид рими.
Наступний чотиривірш в перекладах Бальмонта і Маршака відповідно
звучить наступним чином: Взялись за плуг и, землю взрыв, / Его – туда, на дно. /
И поклялись, что умер Джон / Ячменное Зерно. Велели выкопать сохой / Могилу короли, / Чтоб славный Джон, боец лихой, / Не вышел из земли.
І знову переклад Маршака здається не цілком точним лексично: і соха замість плуга, і бійцем бідного Джона шотландець начебто не називав.
Далі йде строфа про прихід весни. Бальмонт переводить її в такий спосіб:
Но вот светло, пришла весна, / И дождь звенел, как смех; / Встал Джон Ячменное Зерно / И поразил их всех.
Маршак, як і завжди, щедрий на метафори і нові гармонійні образи: Травой покрылся горный склон, / В ручьях воды полно, / А из земли выходит Джон /
Ячменное Зерно.
Бальмонт і Маршак пропонують наступні варіанти перекладів дев'ятої
строфи відповідно: Налили ямину водой, / Чтоб он туда нырнул, / Чтоб Джон
Ячменное Зерно / И плавал, и тонул. Он был в колодец погружѐн / На сумрачное
дно, / Но и в воде не тонет Джон / Ячменное Зерно.
Як бачимо, «дна» в оригіналі немає. Але, що парадоксально, воно присутнє практично у всіх відомих перекладах (Багрицький «пошѐл на дно, на дно»,
Михайлов: «и угодил на дно»). Перекладу наступної строфи Маршак не пропо60

нує. А от Бальмонт пропонує так: Опять – на землю, вновь – терзать, / Умножилась беда: / Чуть знаки жизни он явил, / Туда его, сюда.
Якщо сьома строфа була кульмінацією вірша, то кульмінацією всіх поневірянь явно стає одинадцята строфа. Бальмонт настільки близький до оригіналу,
що його варіант навіть не потребує цитування. А ось Маршак знову дозволяє
собі деякі вільності: Не пощадив его костей, / Швырнули их в костѐр, / А сердце
мельник меж камней / Безжалостно растѐр.
Мельник у Маршака явно набуває рис ката. Цьому сприяє емоційно забарвлена лексика: швырнули, безжалостно. Все це цілком доречно, якщо згадати
про гніт, якому піддавався шотландський народ. Дві заключні строфи – кода віршу – в смисловому плані як би звернені до майбутнього. Ці рядки як би втрачають смислову віднесеність до королів, до легенди в цілому. Вони стають своєрідним заповітом Джона, причому заповіт цей складено на користь всіх читачів Бернса. Цікаво, що Маршак взагалі не згадує Шотландію в своєму варіанті
перекладу: Так пусть же до конца времѐн / Не высыхает дно / В бочонке, где
клокочет Джон / Ячменное Зерно!
Версія Бальмонта зберігає у фінальному рядку ім'я країни, що цілком логічно і патріотично (зрозуміло, в цьому випадку передається в першу чергу патріотизм автора оригіналу): Так выпьем дружно. Славься, Джон / Ячменное Зерно. / Его ж потомство – да живѐт / В Шотландии оно.
Разом з вищесказаним не можна не відзначити, що автор перекладу надто
старанно прагне до точної передачі лексики. Погоня за оригіналом виливається
в такі неприємні особливості вірша, як втрата поетичної стрункості [3, 34].
Підводячи підсумки, відзначимо, що обидва переклади заслуговують на
високу оцінку та увагу. Завдання перекладача дуже важка, тому що кожен розуміє письменника по-своєму і передає його думки через призму своєї свідомості. Дуже важко говорити про перевагу одного перекладу над іншим, так як в
кожному з них можна знайти свої недоліки і переваги.Як показує практика, в
більшості видань Бернса використовується переклад Маршака. Можливо, тому,
що Маршак зміг зблизити шотландського гостя з російською душею, оживити
його в очах читача. Але все-таки, переклад Бальмонта невиправдано часто не
беруть до уваги. У ньому немає літературних штампів, але відчувається поетична свіжість і соковитість. Варто додати, що його точність, майстерний підхід і
практично дослівна передача оригінального тексту не можуть не вражати. Найкращий перекладач – не той, хто переведе поезію, а той, хто переведе поета.
Дух поезії важливіше літери, і найточніший переклад навряд чи стане вдалим.
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МЕЖДОМЕТИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ Н. В. ГОГОЛЯ
«ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
Междометия занимают особое место в системе частей речи. По своим характеристикам это не самостоятельная и не служебная часть речи. С
одной стороны, междометия не имеют номинативного значения, не изменяются и не являются членами предложения, как самостоятельные части
речи. С другой стороны – не связывают члены или части предложения, как
союзы, не могут выражать зависимость одного слова от другого, как
предлоги, не вносят оттенки значений в словосочетания и предложения,
как частицы [1, 225].
Междометия служат для выражения чувств, ощущений, душевных состояний, эмоционально-волевых реакций на окружающую действительность [4,
732]. Они зачастую заменяют собой как отдельные выражения, так и целые
предложения. Междометия – это прежде всего факт произносимого языка, связанного с жестом, мимикой, интонацией. Ещѐ М. В. Ломоносов указывал, что
значение междометий выражается не столько в звуках, сколько в тоне речи.
Изучением междометий занимались многие учѐные: А. Х. Востоков,
Ф. И. Буслаев, А. А. Шахматов, В. В. Виноградов, А. И. Германович, П. П. Шуба и другие. Некоторые исследователи не считают междометия словами, обращая внимание на их неспособность вступать в какие-либо отношения с другими
словами.
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Цель нашей работы – исследовать семантику междометий в произведении
Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки».
В большинстве научных трудов, посвящѐнных междометиям, они делятся
на три семантические группы: эмоциональные междометия; слова, обслуживающие сферу волеизъявлений (императивные междометия); междометия, относящиеся к сфере этикета. Последнюю группу слов В. В. Виноградов назвал
«своеобразными экспрессивными звуковыми жестами, которыми обмениваются
соответственно общественному этикету знакомые или встречные в разных случаях жизни» [2, 593].
В сборнике Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» [3] мы выявили более 30 междометий, которые использованы писателем в разных контекстах около 200 раз. Чаще всего междометия используются в диалогах. Основная часть из них – это эмоциональные междометия. Слова двух других семантических групп представлены небольшим количеством примеров.
Значительная часть эмоциональных междометий выражает разнообразные отрицательные эмоции. На это нередко указывает контекст, в котором употреблены междометия (печатный текст, к сожалению, не может передать интонацию, соответствующую выражаемым чувствам), например:
Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забрало (Сорочинская ярмарка) – осуждение, неодобрительное удивление;
Ай! ай! ай!» – отчаянно закричал один, повалившись на лавку в ужасе и
болтая на ней руками и ногами (Сорочинская ярмарка) – страх, ужас;
У! какая образина! (Вечер накануне Ивана Купала) – презрение, отвращение;
Ух, страшно!.. (Вечер накануне Ивана Купала) – страх;
А! – вскрикнула она, – это он! (Страшная месть) – страх;
А, голубчик, вот где ты! – вскрикнул дед, подсовывая под него заступ
(Заколдованное место) – злорадство;
Ох, не воевать уже мне так! (Страшная месть) – сожаление;
«Батюшки мои!» – ахнул дед (Пропавшая грамота) – страх, удивление;
Ей-богу, не так танцуется гопак! Что мне лгать! ей-богу, не так! (Сорочинская ярмарка) – недовольство и клятвенное уверение;
Эк, какую кучу снега напустил в очи сатана! (Ночь перед Рождеством) –
недовольство, раздражение;
Кузнец повесился? вот тебе на! – сказал голова, выходивший от Чуба
(Ночь перед Рождеством) – замешательство, чрезвычайное удивление;
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Ах, боже мой, стороннее лицо! – закричал в испуге дьяк (Ночь перед
Рождеством) – испуг, замешательство.
Эти же и другие междометия могут выражать положительные эмоции
(восхищение, удовлетворение, радость, одобрение), что подтверждается содержанием и общей эмоциональной окрашенностью контекста. Приведѐм примеры:
Ай да Солоха! эдакого человека засадить в мешок! (Ночь перед Рождеством); Боже ты мой, что, если бы моя жинка надела такие черевики! (Ночь
перед Рождеством); Дай бог, – сказал голова, выразив на лице своем что-то подобное улыбке (Пропавшая грамота); Боже мой, его знает весь Миргород!
(Пропавшая грамота); Нет, хороша я! Ах, как хороша! Чудо! (Ночь перед Рождеством); Хе! хе! хе! – И дьяк снова прошелся по комнате, потирая руки (Ночь
перед Рождеством).
Вторая группа – императивные междометия – представлена несколькими
словами, выражающими повеление, призыв, просьбу, команду и т. п. Очень часто встречаются междометия эй, гей (они есть во всех повестях сборника): Эй,
хлопче! куда же ты, подлец? Подь сюда, поправь мне одеяло! (Иван Федорович
Шпонька и его тетушка); Гей, хлопцы! Гей, гуляй!.. (Майская ночь); Эй, сатана,
полезай ко мне в карман да веди к запорожцам! (Ночь перед Рождеством).
Единичными случаями представлены междометия нуте (ну), побуждающее к совершению действия, и тс, выражающее требование тишины:
Тс… тише, баба! (Страшная месть); А нуте, ребята, давайте крестить! –
закричит к нам (Заколдованное место).
Междометия, обслуживающие сферу этикета, представлены словами
прощай, прощайте, здравствуй, здравствуйте, здорово. Например:
Здравствуй, Солоха! – сказал, входя в хату, Чуб (Ночь перед Рождеством); Прощай, Левко! – говорила Ганна, задумчиво вперив очи на темный
лес (Майская ночь); Здравствуйте, панове! помогай бог вам! вот где увиделись! – сказал кузнец, подошедши близко и отвесивши поклон до земли (Ночь
перед Рождеством); А! – сказал тот же запорожец, – это тот самый кузнец, который малюет важно. Здорово, земляк, зачем тебя бог принес? (Ночь перед
Рождеством).
Проанализировав междометия, используемые Н. В. Гоголем в произведении «Вечера на хуторе близ Диканьки», мы можем сделать такие выводы. Самой многочисленной и семантически разнообразной является группа слов, выражающих эмоциональную реакцию персонажей на окружающую действитель64

ность. Императивные междометия и слова, относящиеся к сфере этикета, представлены в меньшей степени.
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К. В. Гетьман, С. Ю. Гонсалєс-Муніс12
ЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ
КРАЇНИ СВІТУ В РОМАНІ ТОНІ МОРРІСОН
«НАЙБЛАКИТНІШІ ОЧІ»
Афроамериканський роман є унікальним літературним явищем, створеним на основі «невільничого оповідання» і національної усної фольклорної
традиції. Особливість афроамериканської літератури обумовлена історією життя афроамериканців в США і відображає їх двоїсте світобачення, яке склалося
на основі традиційного африканського міфологічного мислення і під впливом
цінностей представників домінантної культури.
У США полікультуралізм виник на початку 1970-х рр. як новий напрямок
публічних дебатів, а не урядової ініціативи; точніше було б назвати його привнесенням етнокультурних значень і інтерпретацій в проблематику соціальної
рівності. Першими на боротьбу з расовою дискримінацією та за державну
підтримку чорношкірого населення відреагували активісти іммігрантських
меншин, які висунули гасла етнічного відродження і зажадали публічного
визнання культурного різноманіття [3, 3].
Мета статті полягіє в тому, щоб на основі роману Тоні Моррісон «Найблакитніші очі» знайти лінгвістичні засоби, які створюють полікультурну картину світу в романі.
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Для досягнення мети треба виконати такі завдання:
1) дослідити поняття «полікультурність»;
2) розглянути рецепцію творчості Тоні Моррісон;
3) проаналізувати лінгвістичні засоби створення полікультурної картики
світу в романі Тоні Моррісон «Найблакитніші очі».
У творчості Тоні Моррісон, вихованої на традиційному фольклорі афроамериканської громади і одночасно на кращих зразках європейської та євроамериканської літератури, в повній мірі відбилася сучасна специфіка світосприйняття афро-американського етносу.
У творчості Тоні Моррісон є всі концепти категорії етнічності, і всі ознаки категорії (зовнішність, релігія, мова, матеріальна культура). Вони згруповані
відповідно до інваріантних ознак «свої-чужі» [3, 3].
В романі «The Bluest Eye» («Найблакитніші очі»), що описує життя афроамериканських громад в 20 – 30-ті роки XX ст., розглядається трагічна ситуація
повної втрати особистісної і етнічної самосвідомості і, в силу історичного минулого і відмінностей зовнішніх даних, неможливості асимілюватися з представниками домінантної культури.
При дослідженні концепту зовнішність виділені засоби вербалізації (стилістичні прийоми) і когнітивні механізми (метафорична концептуалізація, концептуалізація кольору), які важливі для формування портретного опису персонажів в романі Моррісон «Найблакитніші очі».
Наприклад, Моррісон створила образ красивої дитини за допомогою
стилістичних прийомів. Образ дає можливість передати читачеві те особливе
бачення світу, яке укладено в тексті і притаманне героям і автору, а також характеризує їх. Красива дівчинка вражала, дратувала і приводила в захват героїв
роману [2, 189] .
«A high-yellow dream child with long brown hair braided into two lynch ropes
that hung down her back. She was rich, by our standards, as rich as the richest of the
white girls. <…> Fluffy sweaters the color of lemon drops tucked into skirts with
pleats so orderly they astounded us. <…> There was a hint of spring in her sloe
green eyes, something summery in her complexion, and a rich autumn ripeness in her
walk» [4, 9].
Авторський епітет «high-yellow dream child», з одного боку, вказує на
колір одягу, а з іншого боку, спрямований на визначення расової
приналежності, характеристику різних ознак і створює розгорнутий образ.
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Семантичний повтор (yellow dream; fluffy sweaters; the colour of lemon) дозволяє відзначити, що в описі зовнішності «кольорової» Морін Пив переважає
жовтий колір [2, 189].
В одному реченні письменниця передає суперечливі почуття. Морін Пив
названа дитиною-мрією «high-yellow dream child», і в той же час її кіски з іронією порівнюються з мотузками для лінчування «lynch ropes». Т. Моррісон використовує образний засіб оксюморон, поєднуючи два етнічно-маркованих словосполучення, прямі значення слів яких логічно протиставлені.
Автор створює не тільки різні образні асоціації, уникаючи прямої назви
деталей, але і поперемінно акцентує увагу читача на одній або декількох деталях зовнішності. Дані лінгво-когнітивні засоби забезпечують актуалізацію сенсу опозиції «свої-чужі» [2, 190].
Аналіз репрезентації концепту мова на матеріалі роману Т. Моррісон показує, що всі основні персонажі розмовляють афро-американською англійською
і визнають його значимість як маркера етнічної самосвідомості. Наявність маркованих елементів на всіх рівнях тексту (структурно-композиційному, фонетичному, лексичному, граматичному) дозволяє стверджувати, що даний варіант
англійської мови постає в текстах як етносоціокультурний діалект [1, 286].
При репрезентації концепту мова значущим когнітивним механізмом є
порівняння, що лежить в основі утворення діалектних концептів. Т. Моррісон
маркує початки діалогів на афроамериканський діалект англійської мови, а потім переходить на стандартну англійську мову, даючи зрозуміти читачеві, що
персонажі говорять на афроамериканському етно-соціокультурному діалекті.
На фонетичному рівні найбільш істотними відмінностями афроамериканського етносоціокультурного діалекту від стандартної англійської мови є спрощення в системах вокалізму і консонантизму.
Спрощення в системі консонантизму. Для мови героїв-афроамериканців в
романах Т. Моррісон характерно спрощення початкових звуків слова (аферезис) [1, 286].
Місіс Брідлав вживає слово «member» замість «remember»: «When I had
the second one, a girl, I 'member said I'd love it no matter what it looked like».
Фонетичне явище, при якому приголосний звук редукується всередині
слова (синкопа), також можна зустріти в мові героїв. Автор робить акцент на
вимові слова «children» місіс Брідлав, коли розповідає, що жінки на півночі засуджували її, так як вона вимовляла слово «chil'ren». «Their goading glances and
private snickers at her way talking» [1, 287].
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В романі Т. Моррісон також представлене спрощення в системі
вокалізму, наприклад, коли Місіс Брідлав, вимовляє слово «scairt» замість
«scared» (Maybe 'couse I'd had one already and was not scairt to do it) або слово
«heerd» замість «heard» в реченні (He used to whistle, and when I heerd him shivers come on my skin) [1, 287].
Існують характерні риси, що відрізняють афроамериканский етносоціокультурний діалект від стандартної англійської мови в плані граматики.
Дієслово to be
- вираз з дієсловом «to be» дії, яку звикли робити: «You know I be hanging
wash».
Показник done
- опущення дієслова have в граматичній формі have + дієприкметник II:
«You never heard me tell of Dewey?».
Особливі способи вираження заперечення:
- форма «ain‘t» для заперечна форми haven‘t/isn‘t/ didn‘t: «Well, you ain‘t
never been dry».
- численне заперечення: «Don‘t nobody never want nothing till they see me at
the sink».
На лексичному рівні концепт мова вербалізуется за допомогою ономастичної лексики, а саме авторських антропонімів – імен героїв [1, 288].
Європейські імена використовуються для створення фону імен афроамериканців (Henry Washington, Rosemary Villanucci, Miss Della Jones), для передачі національно-культурного компонента (Shirley Temple, Greta Garbo), для
створення культурно-історичних асоціацій, часової прив'язки до реальних подій
(Eleanor Roosevelt, President Linkoln). Аналіз показує, що європейські імена актуалізують опозицію двох світів свого і чужого.
Афроамериканці можуть давати імена за родом діяльності, відмінною
зовнішньою ознакою, реаліям, цифрам або буквам алфавіту. Героїня роману
«Найблакитніші очі» Мері (Miss Marie) відома також як «The Maginot Line».
Лінія Мажино – це велика система захисних укріплень, побудована перед Другою світовою війною, щоб захистити кордони Франції від нападу німецьких
військ, хоча ці високо затратні укріплені споруди не забезпечували ефективного захисту. Таким чином, Моррісон, нагадуючи читачеві про події, що відбуваються в світі в 1929-1934 рр., створює асоціацію з уразливим положенням Мері
в суспільстві, яка не здатна захистити Пеколу від її жорстокого батька, незважаючи на те, що вона знаходиться поруч з нею [1, 288].
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Автор вводить контекстуальні неологізми (rememory, disremember, ashen),
які висловлюють культурні семи, відсутні в стандартному американському.
Аналіз репрезентації концепту мова на лексичному рівні показує, що в значенні
слів знаходить своє вираження етнокультурну своєрідність, тобто в смисловій
структурі мови втілюється особливий національний спосіб мислення і світорозуміння [1, 288].
Отже, в результаті було встановлено, що всі концепти категорії етнічності
(зовнішність, релігія, мова, культура) репрезентовані в творчості Тоні Моррісон, і всі ознаки категорії (зовнішність, релігія, мова, матеріальна культура)
згруповані відповідно з дихотомічним ставленням «свої-чужі».
Концепти категорії етнічності володіють складною багатовимірною структурою, яка включає понятійний, етнокультурний, індивідуально-авторський і
асоціативно-образний компоненти. Було виявлено, що етнокультурні компоненти зовнішності, релігії, мови, культури репрезентовані на всіх рівнях тексту,
що дозволяє зробити висновок про те, що категорія етнічності є визначальною в
творчості письменниці.
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СЕМАНТИЧНЕ НАВАНТАЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «TOD»
У ПОЕТИЧНОМУ ЦИКЛІ «РЕКВІЄМ» Р. М. РІЛЬКЕ

Поетична картина свiту — це особлива форма художньої свiдомостi,
фiктивна дiйснiсть, реалiзована у художньому творi. Вона вiдбиває особливостi
мислення автора, «систему змiстiв, образiв i уявлень, що сформувалися у
свiдомостi автора й читача за допомогою одиниць формальної, змiстової,
функцiональної, культурної, естетичної й духовної семантики поетичного тексту» [1, 123]. Специфiчною рисою поетичної картини світу є те, що її творцем та
носiєм виступає одна людина, поет, а отже, вона є найсуб‘єктивнiшим
рiзновидом картин свiту. Поетична картина світу утілюється в текстi за допомогою ключових лексем, тропеїчних структур, якi охоплюють цi лексеми, а також
створених ними художнiх образiв. Вузловими елементами поетичної картини
світу виступають художнi концепти, якi у свiдомостi автора отримують беззаперечний, хоча й не завжди очевидний, зв‘язок асоцiативного характеру.
Асоцiацiї мають переважно iндивiдуальний характер. Вони сформованi
подiями, пережитими автором, його iнтимними переживаннями, тому, як вважають дослідники, не збiгаються з переважною бiльшiстю асоцiацiй реципiєнтiв тексту.
Однiєю з образно-філософських констант творчостi Р. М. Рiльке є художнiй концепт «Tod» (смерть). У його поезії вражає сприйняття ліриком
життя, яке настає після смерті, неначе смерть не є реальним кінцем, не є
фіналом. Тобто смерть — це не завершення життя, не перехiд у потойбiччя, а
початок вiдродження, таке осягнення божественної природи особливості дає
читачеві вихiд до мiфологiчної риси — нехристиянської циклiчностi часопростору. У Рiльке немає точки початку i кiнця, точнiше, вони нефiксованi i неостаточнi; увесь простiр мислиться як одноцiлiсть, нема «того» i «цього» свiту, що
типове для мiфологiчного свiтогляду, а перехiд від одного «пiдсвiту» до другого має (може мати) зворотний та неостаточний характер. Ця думка простежується майже у кожному вірші.
Наприклад, у вірші «Für eine Freundin» з циклу «Реквієм» поняття «Tod»
постає перед читачем у різних значеннєвих вимірах. На самому початку поет
© Грабар В. Ю., 2016
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виказує свою шану померлим, застосовуючи метафору таким чином: «Ich habe
Tote, und ich ließ sie hin / und war erstaunt, sie so getrost zu sehn, / so rasch zuhaus
im Totsein, so gerecht, / so anders als ihr Ruf… [3, 235]»; авторитетний російськомовний переклад Б. Пастернака: Я чту умерших и всегда, где мог, / давал им
волю и дивился их / уживчивости в мертвых, вопреки / дурной молве…[2]. Наш
підрядковий переклад цих рядків: Я маю (тобто, знаю) мертвих, і залишив їх
(дозволив їм бути собою) / і був здивований бачити їх втіху / таку швидку у
притулку мертвого буття, таку виправдану, / настільки відмінну від їхньої слави. Поет вже у першому мотиві вносить ноти інтимного ставлення до потойбічного буття, стирає дистанцію між «я» і земною репутацією чи славою людини
за життя. Автора приваблюють саме такі незвичні образи та символи в його ліриці.
Поет надає слову таку владу й силу над людською душею, що воно може
як підвищити її моральну та духовну красу, так і змусити людину боятися тих
чи інших слів: «…Daß wir erschraken, da du starbst, nein, daß / dein starker Tod uns
dunkel unterbrach…[3, 235]», / …Что нас сразил испугом твой конец, / и оглушил, и, прерывая, лег…[2], – переклав Б. Пастернак. Наш підрядковий переклад
цих рядків: Що ми злякалися, тому що ти померла, ні, що / твоя сильна смерть
нас похмуро перервала. В цьому уривку Рільке застосовує два виразних тропа:
епітет «dein starker Tod», щоб підсилити емоційне значення незбагненного явища смерті, при тому виокремлює з ряду смертей саме цю, важливу для автора та
метафору «dunkel unterbrach», при цьому фальшивий колоронім вносить новий
семантичний відтінок смутку та невідворотності у контексті словосполучення.
Не виключено, що у такий спосіб автор передає психологічний стан відчаю ліричного оповідання. Цим реалізується філософська органіка поезії, дуже багато
уваги приділяється внутрішньому буттю людини, її душевним переживанням та
вічним проблемам життя й смерті.
Цим своїм віршом Рільке намагається також донести до читача, що коли
людина помирає, вона має право на те, щоб її згадували, на місце в людському
живому серці, і не варто цього боятися чи цуратися: «…Komm her ins Kerzenlicht. Ich bin nicht bang, / die Toten anzuschauen. Wenn sie kommen, / so haben sie
ein Recht, in unserem Blick / sich aufzuhalten, wie die andern Dinge…[3, 238]», /
…Приблизься к свечке. Мне не страшен вид / покойников. Когда они приходят,
/ то вправе притязать на уголок / у нас в глазах, как прочие предметы…, – переклав Б. Пастернак [2]. Наш підрядковий переклад цих рядків: Увійди у світло
свічок. Я не боюся / дивитися на мертвих. Коли вони приходять / то мають пра71

во, в нашому погляді / перебувати, як і інші речі… Простежуючи семантичне
навантаження цих рядків, можна стверджувати, що через символіку свічки та
метафоричність виразу «so haben sie ein Recht, in unserem Blick / sich
aufzuhalten» поет вселяє думку саме про вічність людської душі та її здатність
нагадувати про себе навіть після смерті, можливо у снах, а можливо і на яву.
Звернімо увагу, що Б. Пастернак пропонує смислове підвищення (притязать),
тоді як в оригіналі у Рільке використано більш нейтральне за стилем дієслово
«перебувати, знаходитися» із додатковим відтінком – «затримуватися, залишатися», тобто для поета важливо вказати на часову протилежність дії.
Не випадково автор намагається розкрити сенс питань, недосяжних і віддалених, навіть для тієї людини, яка жодного разу не цікавилася ними, змусити
реципієнта бентежитися й хвилюватись через те, що ми не маємо а ні сили, а ні
будь-якої можливості, щоб розпоряджатися своєю долею, не маємо змоги її
змінити. «…So starbst du, wie die Frauen früher starben, / altmodisch starbst du in
dem warmen Hause / den Tod der Wöchnerinnen…[3, 240]», /… Так ты и умерла,
как в старину / кончались женщины, по старой моде, / в жилом тепле, испытанным концом / родильницы, что хочет и не может…; – у перекладі Бориса Пастернака [2]. Наш підрядковий переклад цих рядків: Так ти померла, як жінки
раніше помирали, / старомодно померла ти у теплому будинку / смертю проділь... Своїм порівнянням «So starbst du, wie die Frauen früher starben» Рільке,
можливо, хоче показати емоційний стан людини, самотність її душі, а епітетом
«altmodisch starbst du» додає трагічності змальованій ситуації, збагачує мову
новим емоційним сенсом, додає певної мальовничості, надзвичайно вишуканої і
водночас філософської насиченості.
Спираючись на ці спостереження, можна зазначити, що Смерть у творчості Рільке замiсть закiнчення стає початком нового i заразом виступає характеристикою уособлення минулого життя; проводиться ідея постiйного повернення i вiдновлення. І на перший план висувається фатальна, не здатна зникнути
самотність кожної окремої людини в цьому складному світі: «Самотній – самоти вже не здолає». Отже, беручи до уваги ставлення поета до людського буття,
можна з впевненістю стверджувати, що поетична тематика Рільке насичена питаннями про місце, роль і долю людини у жорстокому світі, де «пітьма горує
над усім».
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М. Є. Гражданін, Т. В. Вечоринська
НАЙПОШИРЕНІШІ МАРНОВІРСТВА В КИТАЙСЬКІЙ
ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
Протягом усього свого розвитку людство накопичило не тільки масу наукових знань, необхідних для прогресу китайського суспільства, а й безліч помилкових уявлень про навколишній світ, природу і характер нашого пізнання.
До числа таких уявлень відносяться марновірства – необґрунтовані прикмети,
різні ворожіння, віра в талісмани, тощо. Всі марновірства, незважаючи на різні
форми і прояви, об'єднує одна важлива ознака – вони незмінно пов'язані з вірою
у потойбічні, таємничі сили, від яких нібито багато в чому залежить життя людини.
На сьогоднішній день тема марновірств є до кінця не вивченою і дуже актуальною серед сучасних науковців. Н. С. Кутузова, Ю. А. Антонова, В. Г. Буров, С. А. Токарев, В. І. Виноградова, Хао Лі, Фука Хонгю – дослідники, теми
робіт яких присвячені вивченню марновірств як феномену національної культури.
У даній статті розглядаються марновірства у китайській картині світу та
способи їх вираження і впливу на китайське суспільство. Китайський дослідник
Сун Юн Чжун стверджує: «所谓的迷信, 是没有依据的盲目信, 是障眼法,
而且是因为生活常识不够导致的» (так звані марновірства – це сліпа віра, яка
достовірно не підтверджена. І це через те, що і життя є результатом недостатнього знання) [3]. ©
©
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Мати уявлення про марновірства, які типові для тієї чи іншої лінгвокультури, дуже важливо: таке знання може сприяти (якщо співрозмовники вірять в
них) або перешкоджати (якщо співрозмовники в них не вірять) встановленню
взаєморозуміння між учасниками комунікації. Це справедливо для внутрішньокультурного спілкування, але може позначатися і при міжкультурній комунікації [1].
Китайська культура відрізняється від інших культур своєю самобутністю,
неповторністю і таємністю. Однією з головних її характерних особливостей є
величезна роль традицій, ритуалів, церемоній і марновірств, у які вірить китайський народ. Марновірства в Китаї поширюються буквально на все і пронизують всі сфери життя. Прикмети, символи і марновірства цієї стародавньої країни засновані на давніх легендах, переказах, народному фольклорі і невід‘ємні
від китайської історії, що нараховує більше чотирьох тисяч років. Китайці поклоняються багатьом богам, кожен з яких має особливу силу і в чому-небудь
конкретно допомагає: у здоров'ї, багатстві, божественному благословенні, довгому житті, вдалій дорозі, знаннях.
У китайській картині світу налічується велика кількість марновірств, які
вкоренилися у ментальності китайського народу. Ці марновірства стосуються
як різних аспектів життєдіяльності людини, так і предметів, якими вона користується кожен день. Дослідник китайської культури Чжан Цзинь Чжи зазначає:
«生活中迷信现象随处可见,
最突出的体现在老一辈的人身上,
当然现在好多年轻人也有许多迷信行为» (зараз марновірства у житті можна зустріти всюди. Більш за все в них вірять літні люди, проте багато молодих людей
також є марновірними) [3]. Доленосні подарунки, щасливі кольори та дії людини, які відвертають щастя і наврочать біду, – є одними з найвідоміших марновірств, які існують у Китаї. Наприклад, відомі числа 4 (四sì) та 8 (八bā), що відповідно означають смерть (死sǐ), та багатство (发fā), а також кольори, що застосовуються на позначення певного уявлення пов‘язаного з ними. Наприклад, колір, який в Китаї вважається «кольором смерті» є білий (白色báisè), а «щасливим» вважається червоний (红色 hóngsè) – символ радості, урочистості, могутності, або жовтий колір (黄色huángsè), який довгий час залишався виключно
імператорським.
Загальновідомі китайські марновірства стосуються магії чисел, кольорів,
проте є ще велика кількість марновірств, які усе ще залишаються загадкою для
багатьох людей. Китайці приділяють велику увагу речам, а отже, існує багато
марновірств з приводу дарування тих, чи інших речей один одному. Наприклад,
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у Китаї є марновірство, що не можна людині дарувати груші. Китайське слово
«груша» (梨lí) є співзвучним зі словом «розлука» (离lí). Також не прийнято підносити годинник, так як «подарувати годинник» (送钟sòngzhōng) співзвучно зі
словосполученням «поховати батьків» (送终sòngzhōng). На відміну від європейської традиції, в Китаї не дарують книги. Китайці вважають, що книги – це
зло і приносять нещастя. Китайське слово «книга» (书shū) звучить так само, як
слово «програвати» (输shū). Тому навіть почути це слово перед важливою
справою або рішенням важливих питань є поганим передвістям. Існує і інше
марновірство,
яке
стосуються
подарунків,
що
приносять
вдачу
(带来好运气的礼物dài lái hǎo yùnqì de lǐwù). Наприклад, добрим знаком є дарувати дорогі спиртні напої – горілку (白酒báijiǔ) і вино (红酒hóngjiǔ), так як вони співзвучні зі словом «довго» (久jiǔ). Таким чином дарувальник бажає довгих
років життя [3].
Найрозповсюдженіші марновірства китайської культури стосуються саме
дій, які людина виконує у повсякденному житті. Кожен китаєць добре знає, які
дії привертають щастя, а які наврочать біду. Китайський дослідник Лі Ао у своїй роботі «Нове дослідження китайських марновірств» («中国迷信新研», 2002)
наводить ряд прикладів китайських марновірств, які вкоренилися в ментальності китайського суспільства. Розглянемо деякі приклади. Наприклад, китайці
дуже серйозно ставляться до миття рук (洗手的迷信xǐshǒu de míxìn). Вважається, що саме миття рук змиває з них вдачу: «洗手可以洗运气» [2, 27]. Жоден китаєць перед важливими переговорами, або грандіозними подіями не миє руки.
Але якщо в житті справи йдуть не найкращим чином, то саме миття рук допоможе уникнути нещастя. Інше марновірство стосується використання китайських паличок (用筷子的迷信yòng kuàizi de míxìn). Під час трапези не можна
встромляти палички в рис або класти їх на порожню миску з-під рису:
«吃饭时不可把筷子插立在饭上, 因为這是供祭死者之意, 生人如此不吉» [2, 43].
Китайські марновірства часто пов'язані з мітлою, так як жителі Китаю асоціюють її з проявом нечисті. Не можна бити мітлою інших людей, ця дія є проявом
зневаження по відношенню до інших людей і навіть може привернути нещастя
членам їхньої родини: «扫帚不打人, 扫帚打人对人大不敬, 而且触人家霉头的»
[2, 57]. Отримати удар мітлою для китайця все одно, що бути приреченим на
довічне прокляття. У народі є марновірство, що мітлою можна вимести злих
духів. Увечері залишивши мітлу біля дверей можна відігнати злих духів від
свого житла. А якщо в родині померла людина, також використовують мітлу,
щоб
вигнати
її
дух
з
домівки:
«民间说法扫帚用来扫野鬼的,
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所以晚上放门口可以驱鬼的, 死了人, 如果从家门口过要用扫帚扫, 可以驱鬼的»
[2, 61]. Віники та мітли не використовують для того, щоб очищати від пилу статуї божеств або місця вівтарів, бо це вважається неповагою до вищих сил.
Не менш поширеним марновірством у сучасному Китаї є носіння вусів та
бороди (留胡子的迷信liú húzi de míxìn). Вважається, що людина, яка носить вуса
або
бороду,
неодмінно
принесе
додому
нещастя:
«有胡子的人在家里带来不幸» [2, 76]. Це марновірство поширюється не лише
на ту людину, яка носить вуса або бороду, а й на усіх членів сім‘ї. Існує й також
марновірство, що дуже небезпечно стригти нігті після опівночі:
«晚上剪指甲迷信, 千萬不要在夜裡剪指甲» [2, 78]. Така дія в Китаї згідно марновірств привертає духів покійних: «晚上剪指甲会把魂剪跑了» [2, 79]. Крім
того, обрізки нігтів треба зібрати і спалити, так як вони можуть бути використані недругами в ритуалі прокляття.
У китайців існує також чимало марновірств, які стосуються смерті
(死亡的迷信sǐwáng de míxìn). Китайці відповідально ставляться до власного
життя і дуже бояться покинути його, тому в Китаї дуже серйозно ставляться до
марновірств, які можуть наврочити смерть. Наприклад, якщо собака виє протягом
декількох
годин
уночі,
це
означає,
що
хтось
помер:
«吹狗螺家中將會有死人» [2, 84]. Побачити уві сні зуб, який випав – призведе
до смерті родича: «睡眠里看见崩牙引到亲戚死亡» [2, 95].
Отже, марновірства у Китаї є дуже розповсюдженим явищем. Існує багато
марновірств, які стосуються різних сфер життєдіяльності людини. Людина хоче
відчувати себе впевненою перед майбутнім, саме тому вона звертається до марновірств. Люди розуміють, що запобігти нещастя вони не в змозі, тому залишається лише одне – покладатися на удачу. Сучасний світ науки і техніки не викоренив марновірства з розумів людей. Сьогоднішній світ став ще більш непередбачуваним, тому марновірства лише ще більше вкоренилися в суспільстві.
Марновірства не зникнуть до тих пір, поки люди не будуть впевнені у своєму
майбутньому. Сьогодні марновірства приходять від давніх предків, а пізніше
перейдуть до наступних поколінь. Їх час не минув. Довгий вік марновірств триває.
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В. П. Гуменчук14
ОПЫТ ОПИСАНИЯ СИСТЕМЫ ВТОРОСТЕПЕННЫХ ЧЛЕНОВ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО КОМБИНАТОРНОЙ МЕТОДИКЕ Т. П. ЛОМТЕВА
Синтаксический анализ предложения зачастую осложняется из-за отсутствия четких и общих способов дифференциации второстепенных членов: при
ориентации на традиционные подходы к системе второстепенных членов предложения (формальный – классификация по характеру синтаксической связи с
другими словами; логический – классификация по значению) выясняется, что в
зависимости от подхода один и тот же член предложения может быть рассмотрен совершенно по-разному; например, как пишет Н. С. Валгина, в словосочетании дом отца слово отца является дополнением, если учитывается характер
синтаксической связи (управление) со словом дом, и определением, если оно
рассматривается по значению или по функции, которую выполняет по отношению к слову дом [1, 111]. Усложняет ситуацию при логическом подходе такое
явление, как синкретизм, когда в одном члене предложения происходит совмещение дифференциальных признаков разных членов предложения, разных их
функций, например: Недавно пришли известия из Петербурга – синкретичный
член предложения из Петербурга (какие? откуда?) может рассматриваться и
как определение, и как обстоятельство [6]. Потому требуется сформировать
единые параметры для описания данной системы, и в русистике такой опыт
имеется [4; 5]. Согласно одному из предложенных подходов, классификация
второстепенных членов предложения должна основываться на формальных характеристиках, а их дефиниции – построены на базе морфологических параметров второстепенного члена и его синтаксического доминанта с самым общим
указанием на их семантику. Исходя из этого, И. И. Меньшиков сформулировал
следующие дефиниции:
Определение – второстепенный член предложения, подчиняющийся существительному, субстантивному местоимению или числительному (в качестве
субстантивата), выраженный любой знаменательной частью речи и заключающий в себе какую-либо характеристику соответствующего предмета или явления.
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Дополнение – второстепенный член предложения, подчиняющийся прилагательному, наречию или какой-либо глагольной форме (слову со значением
признака или действия), выраженный существительным, субстантивным местоимением, числительным, инфинитивом или любой субстантивированной
конструкцией и указывающий на предмет, явление или действие, которые
непосредственно связаны с определяемым словом, имеющим значение действия или признака.
Обстоятельство – второстепенный член предложения, подчиняющийся
прилагательному, наречию или какой-либо глагольной форме (слову со значением признака или действия), выраженный наречием, деепричастием или фразеологизированной предложно-именной конструкцией и указывающий на различные аспекты осуществления действия или проявления признака.
Данные дефиниции позволяют «однозначно и независимо от задаваемого
вопроса, который может варьироваться», квалифицировать второстепенные
члены предложения [4, 293]. Но мы ставим перед собой задачу еще больше
конкретизировать эту попытку формализации системы второстепенных членов
предложения и для этого обращаемся к методике, принципы которой были разработаны Т. П. Ломтевым в 60-е годы XX века на основе идей логиков о семантической структуре слова: смысл имени предмета, выраженный в виде набора
дифференциальных семантических элементов, выявляется при последовательном разбиении определенного множества объектов заданного семантического
поля на подмножества. Ученый применял эту методику при анализе разных
лексических групп, первой из которых была группа терминов родства в русском языке [3]. По мнению А. Н. Шиловского, полученные при помощи комбинаторной методики смыслы имен, поставленные в ряд им подобных и описанные при помощи однотипных критериев, являются более логичными и полными, чем в имеющихся словарях русского языка [7, 34], а как отметила
Е. И. Панченко [2, 85], данная методика может применяться не только для описания смысла терминов, но и для анализа других языковых явлений, в частности при построении различного рода лингвистических классификаций, потому
нам представляется уместным воспользоваться данной методикой для описания
системы второстепенных членов предложения, чтобы попытаться устранить
изъяны традиционных подходов.
Предлагаемая нами классификация второстепенных членов предложения
основана на таких дифференциальных признаках: I) характер отношений с
остальными компонентами предложения: 1) с одним членом предложения; 2) с
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предикативной основой в целом (детерминант); II) чем выражено: 1) субстантив
(существительное, субстантивное местоимение, субстантиват); 2) адъектив
(прилагательное, причастие, адъективное местоимение, числительное); 3) глагол (инфинитив, личная форма); 4) адвербум (наречие, деепричастие); III) чему
подчиняется: 1) субстантив (существительное, субстантивное местоимение,
субстантиват); 2) адъектив (прилагательное, причастие, адъективное местоимение, числительное); 3) глагол (инфинитив, личная форма); 4) адвербум (наречие, деепричастие); IV) что означает: 1) предмет (в широком смысле); 2) признак предмета; 3) признак действия; 4) признак признака. С их помощью каждый второстепенный член предложения может быть обозначен индексом из четырех цифр, которые указывают на соответствующие дифференциальные признаки; при этом стоит оговорить особое «положение» детерминанта, который
распространяет предикативную основу в целом и требует отдельного рассмотрения, но для нас пока что важно отличать детерминант от обстоятельства:
Вчера шел дождь – вчера соотносится с предикативной основой, в первом же
разбиении мы получаем индекс 2 и на этом останавливаемся; Вчера он вернулся из Москвы – индекс 1433, перед нами обстоятельство. Таким образом, на основе указанных дифференциальных признаков для описания второстепенных
членов предложения могут быть использованы следующие индексы: для определения – 1 <1, 2, 3, 4> 12; для дополнения – 1 <1, 2, 3> <2, 3, 4> 1; для обстоятельства – 14 <2, 3, 4> <3, 4> (исключая индексы 1423 – невозможен признак
действия при адъективе; и 1434 – невозможен признак признака при глаголе). И
при синтаксическом анализе предложения мы получаем следующую картину:
Алый свет вечерней зари, тягуче медленно скользя по корням и стволам
деревьев, поднимается все выше и переходит от нижних, почти еще голых веток к неподвижным, засыпающим верхушкам.
Алый – 1212 (определение); вечерней – 1212 (определение); зари – 1112
(определение); медленно – 1443 (обстоятельство); скользя – 1433 (обстоятельство); корням – 1141 (дополнение); стволам – 1141 (дополнение); деревьев –
1112 (определение); выше – 1433 (обстоятельство); нижних – 1212 (определение); голых – 1212 (определение); веток – 1131 (дополнение); неподвижным –
1212 (определение); засыпающим – 1212 (определение); верхушкам – 1131 (дополнение).
В общих чертах полученные благодаря комбинаторной методике
Т. П. Ломтева параметры (индексы) для описания системы второстепенных
членов предложения можно представить в таблице:
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Второстепенная
часть речи
Определение

Индекс
1112
1212

Пример
свет зари; их дети; сто без остатка
алый свет; первая птица; засыпающие они;
последние пять человек

1312
желание вернуться
1412
поворот налево; примерно двадцать
1121
потерявшийся в лесу
Дополнение
1131
читать с середины; видит сон
1141
скользя по льду
1221
делящийся на два
1231
прийти первым
1241
умножив на два
1321
мечтающий разбогатеть
1331
посоветовал учиться
1341
решив отдохнуть
идущий вразвалку; по-осеннему промозглый
Обстоятельство 1424
1433
подниматься выше; рассказывать смеясь
1443
поневоле отступая
1444
очень медленно
Предложенный подход, на наш взгляд, адекватно отражает систему второстепенных членов предложения и позволяет решить проблему синкретизма
благодаря однозначной дифференциации. Однако еще предстоит конкретизировать и расширить вышеизложенное, указав виды определения, дополнения и
обстоятельства, а также, возможно, разработав в том же ключе проблему детерминанта.
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Т. В. Гуржій, Я. І. Рибалка15
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ РОМАНІВ
ДЛЯ ДІТЕЙ ВОЛОДИМИРА РУТКІВСЬКОГО
Багатство мови найкраще реалізується в художніх творах. Мова літератури особливо багата на лексичні та синтаксичні засоби, які увиразнюють, надають емоційності описаному. Майстерність митця – це вміння вдало поєднати
загальновідомі слова у щось незвичне. Особливо це стосується тих, хто пише
для дітей.
Володимир Рутківський – сучасний дитячий письменник, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2012) за трилогію «Джури козака Швайки», «Джури-характерники», «Джури і підводний човен».
Його «Джури» – це розповідь про початки козацтва, про тих перших, хто
відкрив для себе та інших острів Хортицю, хто селився на берегах Дніпра і на
межі Дикого поля. Завдяки мовностилістичній палітрі твору створено самобутні
правдиві образи.
Мовні особливості розглядалися як суцільна лінгвістична система у своїй
цілісності (А. Коваль, Н. Бабич та інші), так і зверталася увага на окремі засоби,
якими створюються стилістичні особливості окремого твору (Т. Заболотна,
В. Карпова, М. Коломієць та інші). Здебільшого наукові розвідки базуються на
матеріалі письменників минувшини. Розробок цього питання на матеріалі дитячої літератури, зокрема творчості В. Рутківського, нами не виявлено, у цьому
полягає новизна нашого дослідження.
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Для авторського стилю Володимира Рутківського показовими є такі лексико-стилістичні засоби: синоніми, фразеологізми, тропи, порівняння, застаріла
лексика, епітети, оніми, експресивна лексика.
Синоніми різняться своїм виявом: 

семантичні, наприклад, на позначення плачу: «ридати» [1, 18], «заголосити» [1, 18], «рюмсати» [1, 18], «заходитися від плачу» [1, 20];

стильові: «Від люті щелепа у нього ще більше скособочилася і обличчя набуло такого кумедного вигляду, що воронів ці мимоволі посміхнулися…– Вони так і розбіжаться. Тільки-но уздрять твою мармизу» [1, 147]. Як
бачимо, у даному контексті автор за допомогою синонімів обличчя-мармиза
підкреслює комічність образу, і лексема «мармиза» зі зневажливого значення
набуває гумористичної тональності.

семантико-стильові: на позначення вовка Барвінка: «сіра блискавка», «вовк», «уруський вовкулака», «перевертень» [1, 12], «братику мій сіренький», «важкий звір» [1, 138]. На позначення бугая Петрика: «чотириногий приятель» [1, 29], «страховидло» [1, 47], «бугай» [1, 50], «гора рогів та м‘язів»
[1, 60], «грізний бугай» [1, 60], «могутній рогатий волоцюга» [1, 64]. Їх
стилістична функція полягає не лише у заміні однієї лексеми іншою, а й наданні іншого відтінку, інколи може використовуватися для нагнітання емоційного
стану героя.
Широка палітра синонімії мови творів для дітей сприяє розширенню
їхнього лексичного запасу.
Трилогія «Джури» багата на тропіку. Найяскравішими прикладами є метафора та персоніфікація. Частотність персоніфікації зумовлена казковістю
розповіді і використовується для створення інтриги, наприклад: «Вони знали і
про нечисту силу, і про вовкулаків, але ніколи не чули, щоб верба заговорила
людським голосом» [1, 116].
Найчастіше персоніфікується природа: «сонячне проміння затанцювала
на росяному листі» [1, 262], «місяць підбився» [1, 34], «верба голосно чхнула»
[1, 106], «очерети саме поглинули останнього» [1, 9], «пробігала місячна
доріжка» [1, 34], «підповзав туман» [1, 36]. Описуючи одне і те саме явище,
автор вживає різні лексеми. Це дозволяє передати найтонші деталі.
Епітети стосуються здебільшого людей, супроводжують цей образ протягом усього твору, наприклад: «вогненночубий Мацик» [1, 132], «всюдисущий
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Грицик» [1, 19], «невидимі месники» [1, 196]. Завдяки протиставленню епітетів
легко можна зрозуміти героїв-антиподів, їх характери.
Частотним є вживання епітетів до природи, що романтизує цей образ,
оживляє його: «грайлива просторінь» [1, 150], «неозорі дніпровські плавні»
[1, 7], «серед голого степу» [1, 91], «посріблена місяцем дніпровська заплава»
[1, 270], «шорстке шумовиння очеретів» [1, 250], «грімкітливі дніпровські пороги» [1, 280], «сріблясті водяні вуса» [1, 135]. Їх стилістична функція – збагатити мовний світ твору, надати додаткового відтінку у враженні: «Кине швидкий погляд на Санька – і знову втупиться у безмежну грайливу просторінь»
[1, 150].
Порівняння – це вид метафори. Серед цих конструкцій зустрічаються як
синтаксичні («відшмагав нагаєм, як шолудивого пса» [1, 196]), так і морфологічні («Я ще ніколи таким телепнем не почувався» [2, 329]). Виявлено як
народнопоетичні («дременув, як заєць» [1, 98]), так і авторські порівняння («Не
бугай, а справжній Вельзевул!» [1, 2]). Стилістично вони надають нового значення характеристиці, викликають асоціації, які дозволяють уявити абстрактність, відчути яскравіше.
Для історичних романів типовим є використання великої кількості застарілої лексики. Це зумовлено її стилістичною природою – надавати колорит
описуваної епохи. У Володимира Рутківського не спостерігається великої кількості застарілих слів. На нашу думку, це зумовлено віком читачів, яким не
завжди буде зрозумілим зархаїзоване слово. Лексеми, що зустрічаються, найчастіше стосуються номінації особи. У випадку з татарами, які грабували,
письменник пропонує низьку експресивно-забарвлених синонімів, які відображають негативне ставлення до них: «татари-ногайці» [1, 6], «кляті ординці»
[1, 7], «ногайці» [1, 84], «бусурман» [1, 91], «нечестивці» [1, 104], «бусурмени»
[1, 112], «татарва» [1, 155], «татаряка» [2, 330].
Не менш важливим стилістичним прийомом у кожному художньому творі
є оніми. Завдяки ним розкривається історія життя та внутрішня суть людини.
В. Рутківський пояснює етимологію майже кожного ймення у творі. Імена у автора відображають душу людини, можуть протиставлятися. У романах етимологія прозора: козак Швайка: «Мовляв, штрикає ординців, мов швайка» [1, 10].
Швайка – це ручний інструмент у вигляді товстої металевої голки на держалні
для проколювання отворів, дірок [3, Т. 11, 426]. Це зумовлено тим, що козацькі
прізвища походять від роду діяльності козака, пов‘язаних з ним подій та
зовнішнього вигляду: «…Лесь Одуд, у котрого волося стирчить, як одудів
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гребінь, і Володко Кривопичко, якому колись кінь звернув щелепу набік, та так
звернув, що нікому не вдалося вправити її назад. Тут і Тиміш Перепічка, мати
якого випікає найсмачніші у Воронів ці коржі…» [1, 17]. Стилістично їх використання підсилює ефект від дії, найчастіше вони несуть експресивне навантаження. Так, наприклад, ім‘я хлопця Демка. На початку роману всі його кличуть
Дурна Сила: «Дурною силою його назвали не тому, що в Демковій голові бракувало якоїсь клепки. Ні, Демко був хлопець, як усі. От тільки сила у нього була
якась дурна. Як стисне комусь руку, то у того аж пальці злипаються» [1, 20].
Згодом, вже у козацькому загоні його почнуть кликати Манюня, бо він наймолодший серед інших. У новому йменні простежується невідповідність імені з
реальним образом героя.
Емоційно-експресивна лексика багата на просторіччя, лайку: «– Пся крев!
– лайнувся пан Кобильський. – Бидло, лайдак! Ну, стривай…» [1, 41].
Стилістично цей засіб необхідний, оскільки відбиває живу народну мову з її багатогранністю.
У синтаксисі переважають прості речення, що є типовим для дитячої
літератури і зумовлено особливостями дитячого сприйняття, наприклад: «Санько стояв посеред двору і обурено сопів» [1, 13]. Зустрічаються речення, що за
формально-синтаксичними показниками є завершені, але на семантичному
рівні відкриті для продовження: «Тоді Тишкевич зробив єдине, на що був спроможний» [2, 261]. Наступне речення доповнює попереднє, розкриває його
зміст: «Він з усіх сил смикнув за повід і, коли кінь загарцював на місці, став на
сідло і дотягся руками до найближчої гілки» [2, 21]. Таке розчленування використовується для полегшення сприйняття.
У діалогах найчастіше використовуються слова-речення: «- Та чув...»
[2, 110], «- Тьху, - відказав на те дід Микола» [2, 110], «- Будеш, - запевнив його
дід Микола» [2, 110]. Такі конструкції є природніми для розмовного стилю і
надають оповіді невимушеності, наближаючи її до життя.
Поширеною є стилістична фігура – апосіопез, тобто замовчування, що
спричинене схвильованим станом мовця, наприклад, у діалогічному мовленні:
«- Воно звісно… – сказав Мацик» [2, 276], « - Самі знаєте… Трохи серце не
розірвалося» [2, 384]. Цей прийом залишає юного читача у невіданні і дозволяє
пофантазувати над змістом.
Мова романів Володимира Рутківського неповторна: поєднуючи у собі
загальновідомі лексеми, словосполучення, речення, створює при цьому
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індивідуально-авторський колоритний мовний фон. Мова творів наближена до
загально розмовного типу, але не втрачає своєї високої літературної якості.
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А. В. Демченко, І. В. Острецова

СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕВЛАСНЕ-ПРЯМОЇ МОВИ
У РОМАНІ ЕДЕНА ФОН ХОРВАТА «ЮНІСТЬ БЕЗ БОГА»
Невласне-пряма мова (НПМ) є стилістичним прийомом та засобом репрезентації мови персонажів художнього твору шляхом лінгвістичної та
екстралінгвістичної контамінації суб‘єктно-авторських планів засобами включення до розповіді трансформованої прямої мови персонажів в різноманітному
кількісно-якісному діапазоні. В. Шмід зазначає, що даний вид передачі чужого
висловлювання являє собою «отрывок повествовательного текста, передающий
слова, мысли, чувства, восприятия или только смысловую позицию одного из
изображаемых персонажей, причѐм передача текста повествователя не маркируется ни графическими знаками (или их эквивалентами), ни вводящими словами (или их эквивалентами)» [3, 225]. Сутність НПМ проявляється у тому, що
мова персонажа твору «прихована» під мовою автора, адже, як і мова автора,
НПМ ніяк особливо не виокремлюється пунктуаційно, що підтверджується
визначенням невласне-прямої мови В. Шміда, і лише зміст речення чи уривку
тексту дає змогу зрозуміти, що читач має справу із думками героя літературного твору. Саме в цьому виявляється так звана ―двоплановість‖ НПМ, головна
характерна особливість цього типу передачі чужого висловлювання. У невласне-прямій мові автор і персонаж можуть злитися у щось єдине, автор переживає
емоції свого персонажу і може виразити їх у вигляді власного слова. З точки
зору синтаксису, це дуже цікаве явище, вивчаючи яке саме в цьому аспекті, ми
можемо дослідити не лише мовні особливості досліджуваного матеріалу, а й
прагматику окремо взятого речення чи комплексу речень. На думку науковців,
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питання синтаксичної своєрідності НПМ є найбільш вагомим для опанування
цього стилістичного прийому.
До основних синтаксичних показників НПМ належать окличні та питальні речення. Вони являють собою дієвий засіб занурення у ментальні та приховані психоемоціональні процеси внутрішнього життя людини. О. А. Гончарова
у своїй праці «Из наблюдений над синтаксисом несобственно-прямой речи в
современной прозе» стверджує, що найбільш частотними синтаксичними конструкціями в невласне-прямій мові є питальні речення. Нерідко НПМ включає
цілу низку питальних слів, які утворюють питальні комплекси невласно-прямої
мови. Це спостереження знаходить своє підтвердження й у романі Едена фон
Хорвата «Юність без Бога». Слід зазначити, що, маючи досить широке
функціональне навантаження (психологічна характеристика персонажів,
емоційне навантаження, сатира, іронія тощо), НПМ має у романі досить високу
частотність використання. Досліджуваний стилістичний прийом дозволяє автору виразити своє ставлення до подій, що відбуваються у творі, які, в свою
чергу, є віддзеркаленням політичного та соціального становища у Німмечині
1930-х рр.
З опорою на дослідження О. А. Гончарової, яка виділяє три типи питальних комплексів залежно від смислових відношень між питальними словами, ми
намагаємося проаналізувати, яким чином уточнюючі, описові та виокремлені
питальні комплекси [1, 31], вербалізують ―завуальовані‖ думки автора романа
через відбиття емоційного стану його персонажів.
Уточнюючі питальні комплекси характеризуються тим, що перше, основне питання задає основну проблематику, яка розвивається і пояснюється у
наступних реченнях. Саме у першому реченні знаходиться питальне слово
(ключове питання), наступні речення, що вже конкретизують, йдуть без питального слова. Наприклад: «Drum musstest du auch weg. Wo bist du jetzt? Hat
dich ein Engel geholt, wie im Märchen? Flog er mit dir dorthin, wo all die seligenFußballerspielen?» [4,16].
В цьому відривку головний персонаж роману, вчитель, розмірковує над
тим, що сталося із одним з його учнів (найдоброзичливішим учнем), його душею після того, як цей учень помер. Перше питальне речення в цьому комплексі із питальним займенником «wo?» показує, яке саме питання, який аспект
турбує головного героя – місцезнаходження душі одного з персонажів. Наступні питальні речення лише посилюють ефект зацікавленості цією темою. Речення уточнюють перше питання, даючи загальному питанню «wo?» більш кон86

кретні варіанти. Тут також можна привести наступні приклади: 1) «An was denkt
jetzt der Z? Denkt er an seine ehemalige Zukunft? An derm Erfinder, den
Postflieger?» (Э. фон Хорват «Jugend ohne Gott ») [4, 61]; 2) «Und wer war der
fremde Junge? Ein Junge, der um zwei Uhr nachts erscheint, eine Stunde weit weg
vom Dorf? Oder wohnt er auf dem Bauernhof bei der blinden Alten?» [4, 30].
Описові питальні комплекси – це утворення, де питання, які задає мовець,
є показниками того, які явища, предмети, дії навколишньої дійсності цікавлять
його. У більшості випадків такі комплекси мають у своїй структурі від трьох до
п‘яти питальних речень: «Aber ich bin kein Erfinder, und was würde die Welt nicht
alles versäumen, wenn ich ihr Licht nicht erblickt hätte? Was würde die Sonne dazu
sagen? Und wer würde denn dann in meinem Zimmer wohnen?» [4, 10].
Ця синтаксична конструкція допомагає читачеві зрозуміти усю хаотичність і неврівноваженість думок головного персонажу та його особистості в
цілому. Тяжкість на душі від незадоволення життям та навколишнім світом
змушують вчителя ставити самому собі такі абстрактні, безглузді на перший
погляд запитання. Ці питання описують різні аспекти життя, але завдяки ним
хаотичність думок головного персонажу перетворюється на цілісну картину
світу, і читач може зрозуміти, наскільки глибокодумного героя описує нам
письменник. Наприклад: 1) «Oder versteh ich sie nicht? Bin ich denn mit meinen
vierunddreißig Jahren bereits zu alt? Ist die Kluft zwischen uns tiefer als sonst zwischen Generationen?» [4, 8]; 2) «Bist du blond, schwarz, braun, rot? Ich erinnere
mich nicht. Wie siehst du denn aus? Soll ich die Lampe andrehen?» [4, 12].
Виокремлені питальні комплекси складаються здебільшого з двох питальних речень (але бувають виключення). В цьому випадку зазначається, що перше
речення допомагає звернути увагу на зміст другого речення, персонаж виокремлює завдяки першому питанню предмет, про який хоче щось дізнатися.
Наприклад: «Was ist das für ein braunroter Fleck? Blut?» [4, 16].
Зміст першого речення в цьому уривку змушує читача задуматися над
цим питанням і дати для себе ймовірну відповідь, яка, скоріш за все, через свою
очевидність буде збігатися із припущенням головного персонажу у наступному
питанні. Подібний принцип є і в наступних прикладах: 1) «… doch was hat sie
nur für Haare? Braun oder blond?» [4, 89]; 2) «Was fliegt um ihn? Was hört er?
Die Flügel der Verblödung?» [4, 82].
Особливістю питальних комплексів є те, що синтаксичні структури, з
яких вони складаються, мають різну ступінь та різні форми питальності.
Справді питальні речення можуть чергуватися з напівстверджувальними пи87

тальними реченнями, де вже в запитанні чується можлива відповідь: «Was soll
ich sagen? Soll ich sagen: möglich, vielleicht?» [4,72].
В цьому прикладі перше речення вже через використання питального
займенника «was?» виражає високий ступінь питальності, при цьому друге речення є лише логічним продовженням першого, завуальованою під виглядом
запитання відповіддю на інше запитання. Це також можна прослідкувати в
наступних прикладах: 1) «„Es sägt, es sägt!― jammert sie. – Was? Das Sägewerk?»
[4, 94]; 2) «Was hört sie? Schritte?» [4, 94].
Тут можна говорити про те, що таке поєднання питальних і напівстверджувальних речень дуже тісно контактує із уточнюючими питальними комплексами, де перше запитання є реальним запитанням, а наступні питальні речення є, у певній мірі, відповідями на перше запитання, різними варіантами цієї
відповіді. Адже, якщо порівнювати вище зазначені приклади («Drum musstest du
auch weg. Wo bist du jetzt? Hat dich ein Engel geholt, wie im Märchen? Flog er mit
dir dorthin, wo all die seligen Fußballer spielen?»- «Was soll ich sagen? Soll ich
sagen: möglich, vielleicht?»), то вони обидва мають однакову синтаксичну та
прагматичну цінність.
Але НПМ у романі «Юність без Бога» виражається не лише завдяки різним типам питальних комплексів. У невласно-прямій мові можна також
зустріти окличні речення, але слід врахувати, що окличними (спонукальними)
вони є лише за інтонацією. Основними засобами вираження підвищеного
емоційного змісту в невласне-прямій мові є інтонація, порядок слів, а також
лексичні засоби (вигуки «oho», «ha», «ach» та ін), наприклад: «Zuerst hat er jeden Tag geschrieben, dann nur jeden zweiten, dritten, dann jeden fünften, sechsten
und hier, hier liegt der Brief! Er ist es! Ein zerknülltes Kuvert, ohne Aufschrift, ohne
Marke!» [4, 33].
Все емоційне навантаження в цій НПМ йде саме на згадці листа і його
складових, що дозволяє читачеві відчути, наскільки важливий цей лист з його
вмістом. Всю значимість при цьому також допомагає донести саме наявність
знаків оклику у кінці кожного речення. В наступних прикладах так само яскраво виражена ця мовностилістична функція окличних речень невласне-прямої
мови: 1) «Sie beginnt zu lachen – immer lauter!» [4, 94]; 2) «Ich muß schlafen!» [4,
85].
Ще одним характерним для Едена фон Хорвата синтаксичним засобом в
структурі невласне-прямої мови є неповні речення. Найчастіше тут зустрічаються наступні різновиди неповних речень :1) з відсутнім присудком за наявності
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одного підмета або підмета і інших членів речення. Наприклад:
«Ach so, der Brief!» [3, 75], «Aha, der Klub» [4, 82]; 2) з відсутніми обома головними членами речення за наявності другорядних членів, залежних від присудка.
Наприклад: «Egal!» [4, 75], «Den Brief an meine Eltern!» [4, 85].
Невласне-пряма мова є мовностилістичним засобом реалізації творчого
потенціалу майстрів слова, який потребує подальшого вивчення та систематизації. Слід зазначити, що синтаксичні засоби НПМ, зокрема, розглянуті нами
питальні комплекси, разом з іншими лінгвістичними прийомами дозволяють
відстежити як зовнішнє (соціальне), так і внутрішнє (духовне,психічне) життя
героїв роману. Кожне питання головного персонажу, втілене у невласне-прямій
мові, вказує нам, які сторони життя цікавлять та хвилюють не лише персонажа,
а й автора, адже НПМ, як ніякий інший засіб передачі чужого висловлення,
дозволяє зблизитися автору із його літературним героєм. Застосування питальних та напівстверджувальних синтаксичних конструкцій для репродукції чужої
мови дозволяє автору навести мову персонажей безпосередньо, але з ознаками
своєї присутності. Важливу роль також відіграють різні типи окличних речень,
які допомагають загострити увагу читача саме на тих явищах та предметах, які
письменник вважає цінними для повного розуміння емоційного стану своїх
персонажів.
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О. Д. Денисик, О. О. Конопелькіна
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ В МОВІ
ДЕТЕКТИВНОГО ЖАНРУ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ АГАТИ КРІСТІ
«ПЕРСТ ПРОВИДІННЯ»
На сучасному етапі розвитку лінгвостилістики відбувається кардинальна
переорієнтація на комплексний підхід до дослідження літературно-художнього
твору. Функціональним можливостям мовних одиниць належить основна роль
у формуванні семантики тексту.
Слід зазначити, що за допомогою фразеологiчних мовних засобів досягається чітка інформаційна виразність, експресивність та емоційність.
На необхідність вивчення фразеологiчних мовних засобів у художньому
мовленні вказують у своїх роботах І. Р. Гальперін [6], В. М. Телiя [5] та ін. Багатоаспектність і складність проблеми вживання фразеологiчних мовних засобів у художньому тексті зумовили її розгляд з різних позицій: лінгвістичний
аспект вивчення фразеологiчних одиниць у художньому тексті ( В. В. Виноградов [2] та iн.); емоційність, образність, експресія мови (В. В. Виноградов [2],
Л. Г. Скрипник [4] та iн.); стилістичні аспекти дослiдження фразеологiчних
мовних засобів (I. В. Арнольд [1] та ін.).
Проте, проведений аналіз наукової літератури показав, що проблема дослідження особливостей використання фразеологізмів в мові детективного жанру на прикладі прози А. Крісті є недостатньо вивченою. Перспективним видається питання функціонування фразеологічних одиниць у романі «Перст провидіння», який в теоретичних джерелах майже не розглядалось. Тому метою
цієї роботи є дослідження використання фразеологізмів в мові детективного
жанру на прикладі роману Агати Крісті ― Перст провидіння ‖ ("Перст провидіння") (1942).
Фразеологія як проміжний рівень мови знаходиться на стику лексикосемантичного і синтаксичного рівнів. У романі А. Крісті ―Перст провидіння‖
достатньо широко представлені фразеологічні звороти, введені до контекста без
усяких змін, що вже само по собі вносить у текст експресію, наприклад:
―to lie on my back all my life‖ – провести все життя в інвалідній колясці;
―to lead the life of a vegetable‖ – вести життя рослини, ні про що не турбуватись;
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―to came solemnly to call‖ – робити урочисті візити, відвідувати когось;
―to have a label‖ – мати якусь відмітну ознаку;
―to look all right‖ – мати цілком підходящий вигляд;
―to take the shine off the nose‖ – не висовувати носа на сонце;
―to get over it‖ – покінчити з чимсь неприємним, забути якусь прикрість;
―to have a mad infatuation‖ – закохуватись до нестями;
―to run the same course‖ – відбуватись за одним «сценарієм»;
―broken heart‖ – розбите серце;
―to have a jerky way of talking‖ – говорити уривчасто;
―to enter with zest into‖ – захопитись, як грою [7].
Використання письменницею ідіом є важливим для художнього мовлення.
Базові для детективного наративу концептуальні образи – таємниці, загадки, гостра напруга, – впливають на різноманітність і оригінальність семантики
і форми ФО в аналізованому романі, обумовлюють їх особливу роль у вираженні ідейно-концептуального змісту твору і визначають характерні риси ідіостилю письменниці. Наведемо приклади:
It seems odd to me now that in our speculations about Poison Pen's frame of
mind we missed the most obvious one –
frame of mind – настрій.
"She has sacrificed a great deal for his sake," she said with a touch of
reproachful dignity –to sacrifice a great deal for someone‘s sake – принести заради
когось велику жертву [7].
Аналіз фразеології в романі ―Перст провидіння‖ свідчить про те, що стійкі звороти виконують важливу роль в смислоутворюванні тексту, володіють високим текстоутворюючим потенціалом.
Таким чином, можна зазначити, що в аналізованому тексті спостерігається велика кількість фразеологічних одиниць. А. Крісті дуже часто звертається
до вживання фразеологічних висловів, які використовує з різними цілями.
Перш за все, вони допомагають краще охарактеризувати героїв, стани героїв у
різних ситуаціях, їх ставлення до інших та до самих себе. По-друге, фразеологізми допомагають письменниці відобразити культуру англійського народу,
звичаї та традиції, які переходять із століття в століття та залишають свій слід у
мові, перш за все, у вигляді фразеологізмів.
Як стверджує дослiдник Д. О. Добровольський, фразеологічні одиниці
вживаються як в мові, так і в художніх творах. Споконвічними англійськими
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фразеологізмами лінгвісти вважають такі, що пов'язані з традиціями, звичаями і
переказами англійського народу, а також з реаліями та історичними фактами [3,
132].
В аналізованих текстах можна спостерігати такi види фразеологічних
одиниць.
1. Фразеологізми, які використовуються в англійській мові у прямому
значенні. Такі мовні засоби вираження не мають образного алегоричного смислу і використовуються у буквальному значенні. Розглянемо приклади:
―No smoke without fire, that's what I say.‖
No smoke without fire – диму без вогню не буває (немає) – про негативний,
небажаний наслідок, якому завжди передує якась причина.
―Spends her time mooning about‖.
to spends time mooning about – лише і робити, що бродити, як уві сні.
2. Фразеологізми, що мають образний алегоричний сенс:
The atmosphere seemed tinged with evil. –
atmosphere seemed tinged with evil – атмосфера, насичена злом.
―I did not take Joanna's broken heart very seriously, but I did see that living in
the country was like a new game to my attractive sister‖. –
broken heart – розбите серце.
3. Фразеологізми, що пов‘язані з національними реаліями:
―And she living so frugal and careful. But even then, the government can't
leave her alone! Has to have its pound of flesh just the same‖.
pound of flesh – законна, але жорстока вимога.
4. Фразеологізми біблійного походження:
―God forbid," I said with a shudder‖. –
God forbid – Боже борони.
―God knows what may happen!‖ –
God knows what may happen – Бог знає, що може статися.
―Good Lord,‖ she said.
Good Lord – Великий боже!
―Miss Emily murmured that God moved in a mysterious way‖.
God moved in a mysterious way – несповідимі шляхи Господні (людям не
дано знати (відати), що чекає їх попереду).
5. Фразеологізми, пов'язані з національними легендами і приказками:
―The early bird catches the worm‖.
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В українському варіанті цей англійський фразеологізм має відповідник –
хто рано встає, тому Бог дає. Тобто працьовита людина, яка встає рано вранці, до настання темряви зробить чимало справ, а отже, більше і отримає.
―A cat may look at a king‖. –
A cat may look at a king - котові й король не указ. Ця стара англійська
приказка означає, що є речі, які люди нижчого стану можуть дозволити собі робити в присутності своїх зверхників [7].
Отже, А. Крісті, будучи носієм національно-культурних цінностей, з одного боку, і творцем особливого стилю, з іншого, в своїй творчості втілила специфіку національного світобачення й індивідуального сприйняття навколишньої дійсності. Саме у творчому, авторському використанні фразеологічних
одиниць виявляється антропоцентричний аспект фразеології.
Проведене дослідження виявило, що в романі А. Крісті було використано
фразеологічні одиниці, що володіють лінгвокультурологічною специфікою, які
ми відносимо до наступних типів: 1) фразеологізми, які використовуються в англійській мові у прямому значенні; 2) фразеологізми, що мають образний алегоричний сенс; 3) фразеологізми, що пов‘язані з національними реаліями; 4)
фразеологізми біблійного походження; 5) фразеологізми, пов'язані з національними легендами і приказками.
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ГЕНДЕРНА ПРОБЛЕМАТИКА У ТВОРАХ ФУМІКО ЕНЧІ
Фуміко Енчі (1905-1986) – одна з провідних японських письменниць післявоєнного періоду. Багато її творів присвячені гендерній проблематиці – широкому колу питань, пов‘язаних серед іншим з домінуючим положенням чоловіків у родині, труднощами, які зустрічає жінка у патріархальному суспільстві,
стереотипами, які заважають жінкам виражати себе на рівні з чоловіками.
Проблематика творів Енчі в певному сенсі є інноваційною, однак знання
класичної японської літератури допомагає і є суцільно необхідним для розуміння жіночих образів, створених Енчі, адже як єдина донька відомого лінгвіста і
професора Токійського університету, письменниця надзвичайно добре знала
японську класичну літературу. Вона ознайомилася з класикою ще у підлітковому віці, і ці знання збагатили її власну творчість, даючи змогу використовувати
багаті алюзії і паралелі у своїй творах [4, 374].
Звернемося до одного з найвідоміших творів Енчі – роману «Маски». Система художніх образів є досить розгорнутою у романі - світська дама, поетеса
середнього віку Міеко, вдова її сина Акіо на ім‘я Ясуко, розумово відстала сестра-близнючка загиблого Харуме, два чоловіка, які не знаходяться у родинних
зв‘язках з цією сім‘єю – одружений професор літератури Ібукі Цунео і психолог
Мікаме Тойокі. Усіх героїв (окрім Харуме) пов‘язує інтерес до вивчення одержимістю духами і знайомство з Акіо Тоґано, який при житті досліджував тему
одержимості духами у літературі періоду Хейан. Після його смерті Міеко переконала Ясуко продовжити роботу Акіо.
Тоґано Міеко, протагоніст роману – сильна, загадкова жінка, яка майстерно маніпулює оточуючими. Вона – визнана поетеса, яка також цікавиться класичною японською літературою, особливо «Ґендзі-моноґатарі», шедевром періоду Хейан. «Ґендзі-моноґатарі» займає таке важливе місце у творі, що досить
важко оцінити цей сучасний твір без ознайомлення з шедевром XI століття.
Стаття, яку написала у молодості Міеко і текст якої приводиться у романі, присвячена леді Рокудзьо – героїні «Ґендзі», яка мала відносини з принцом Ґендзі,
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але згодом була покинута ним. Пристрасть перетворює її «на живу примару, її
дух неодноразово покидає тіло, щоб знову і знову мучити, а потім і звести до
могили дружину принца – Аоі» [1, 82]. Співчуття, яке відчуває Міеко до леді
Рокудзьо, можна вважати проекцією відношення до своєї героїні самої Енті.
Тема одержимості духами (яку досліджують герої твори) виражається у
романі також через згадування масок, які використовували у театрі Но (що
співвідноситься з назвою роману). Кожний розділ носить назву певної маски:
перша – «りょうの女» («Рьо но онна», маска, яка використовувалася для ролі
жінки, що повернулася з царства мертвих заради помсти через невзаємне кохання), друга – «ますがみ» («Масугамі», маска молодої божевільної жінки)
«ふかい» («Фукай», маска для жінки середнього віку, яка вже втратила чуттєвість молодості). Назви цих трьох розділів – назви масок – співвідносяться з
трьома героїнями роману: маска Рьо но онна використовується для позначення
Ясуко, Масуґамі – пряма відсилка до Харуме, а Фукай символізує Міеко.
Гендерна проблематика ярко виражена в цьому романі у концепції різностатевих близнюків, яка виражає андрогінність, гомосексуальність, атакуючи
патріархальну систему, яка підтримую ідею різниці між жінкою і чоловіком.
Близнюки – Акіо («акі» – осінь) і Харуме («хару» – весна) – символізують жіноче і чоловіче, що є у кожній людині. Ще в утробі матері Акіо травмує свою
сестру, вдаряючи ногами її голову, тим самим провокує в неї розумову відсталість. Цей «інцидент» символізує брутальність чоловіка в патріархальному суспільстві, його тиск на жінку. Також близнюки і андрогінність поєднані у романі, щоб зробити нечіткими, розмити границі між жіночим і чоловічим світом [3,
481].
Інший роман Енчі «Пологий схил» основан на історії життя бабусі письменниці. Головна героїня, Томо Сіракава, живе за канонами тогочасного японського суспільства – вона дружина і мати, хазяйка дому, яка підкорюється своєму чоловіку Юкітомо і не має право йому перечити. Роман починається з того,
що чоловік доручає Томо знайти йому наложницю – він дає їй гроші і відправляє в інше місто, аби вона привезла йому молоду і красиву дівчину. Сама по собі ситуація абсурдна – але Томо, якби боляче їй не було, мовчки виконує доручення чоловіка, заспокоюючи себе, що таким завданням чоловік проявляє свою
довіру до неї. Проходять роки, у будинку Сіракава з‘являється ще одна коханка
чоловіка, згодом він заводить роман з дружиною власного сина. Юкітомо плете
навколо себе павутину любовних зв‘язків, не звертаючи увагу на дружину. Все,
що турбує його, – це задоволення власних бажань. Томо з усіх сил намагається
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зберегти хоча б видимість сімейного добробуту – мовчки вона виконує свою
роль, хоча вже багато років між нею і чоловіком майже немає ніяких відносин.
Для усієї родини Томо є символом нерушимості родини – вона ніколи не хворіє, завжди знає, як правильно вчинити, і ніхто навіть не здогадується, який біль
вона приховує [5, 138].
Прожив усе життя неначе у клітці, приховуючи власні почуття, Томо
тільки в старості розуміє, що все це не мало сенсу. Якось, повертаючись додому
вночі, вона бачить будинки простих робітників: «Там, в цих маленьких житлах,
у світлі слабких електричних ламп, жило щастя – маленьке, миле і безхитрісне
людське щастя. Маленьке щастя і скромна гармонія. Люди кричали, сердились,
плакали – зі всією силою душі… Про що ще можна мріяти в цьому житті?...» [2,
122]. Томо, яка все життя намагалася «зберегти обличчя» перед суспільством,
зробити вигляд, що в її родина царює щастя, зрозуміла, що все це не важливо,
фальшиво і не має ніякого значення, а життя своє вона прожила нещасливо, з
чоловіком, який залишився для неї зовсім чужим. І тільки вмираючи, у своєму
останньому слові, Томо наважується піти проти чоловіка: вона вимагає, щоб її
поховали не на родинному кладовищі, а кинули її тіло у воду. Таким чином, вона порушує усі сімейні канони, йде проти принципів, яким підкорювалась все
своє життя.
В свої творах Фуміко Енчі зображує жінок, які намагаються протистояти
патріархальному суспільству, – і навіть підкорюючись іноді оточуючим їх законам, вони знаходять засоби для вираження свого «я». Феміністична проза
Енчі, поєднуючи проблеми сучасного суспільства і посилання на класичні сюжети й образи, є одним з найяскравіших явищ японської літератури XX століття. Енчі своєю творчістю змогла заповнити «прірву» між класичною і сучасною
японською літературами, майстерно зображуючи нетривіальні ситуації, в яких
підіймаються «вічні» питання, над якими письменниця спонукає читача замислитися.
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Я. І. Єрмоленко, Я. В. Ковальова
ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА РІВНІВ ВОЛОДІННЯ ІНОЗЕМНИМИ
МОВАМИ ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З УКРАЇНСЬКОЮ СИСТЕМОЮ СЕРЕДНЬОЇ
ОСВІТИ
Удосконалення якості освіти, в тому числі і мовної, є однією з основних
проблем у всьому світі, якою займається науково-педагогічна спільнота. Якість
освіти у сфері навчання пов‘язана з модернізацією освітніх програм. Питання
удосконалення процесу навчання іноземним мовам почало серйозно турбувати
європейську спільноту вже у 1950-х роках.
На сьогоднішній день існує досить багато педагогічних технологій (навчання у співпраці, проектна методика, використання нових інформаційних технологій тощо), які допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у
навчанні, що, в свою чергу, пов‘язано з професійним майбутнім учнів. Так, методист В. Буренко вважає, що успішне оволодіння іноземними мовами стає
«одним із життєвих інтересів особистості» можливо через те, що «для багатьох
підлітків є цікавим все, що пов‘язане з їхнім професійним самовизначенням, із
заглибленням у ту сферу професійної діяльності, яку вони обрали для себе»[1, 3].
Як відомо, успішним вважається навчання, що здійснюється за 4 видами
мовної діяльності: читання, письмо, говоріння та аудіювання. Але для деяких
вчителів пріоритетним уявляється читання. Як підкреслює вчитель-методист
Ю. Дєнісова «необхідно розвивати у школярів усі функціональні типи читання
з метою отримання повної, основної чи часткової інформації та з метою орієнтування у різних джерелах інформації» [2, 2].
При першому(підготовчому) етапі у дітей формуються та удосконалюються загальні механізми читання, на другому(основному) етапі додається читання з метою перегляду та пошуку конкретного змісту, коли учні повинні пе-
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реключатись із процесу читання на результат, наприклад на підготовку усної
відповіді чи написання творів.
Особливого значення набуває також говоріння, як монологічне, так і діалогічне. В той час, як «діалогічне мовлення допомагає вирішенню повсякденних мовленнєвих ситуацій, монологічне мовлення формує культуру висловлювання, проведення власної думки» [7, 22].
У процесі аудіювання важливо навчити школярів умінню виокремити у
мовлення незнайомі слова та вирази і здогадатись про їх значення, розрізняти
основну та другорядну інформацію. Письмо виконує переважно допоміжну
функцію при навчанні читанню та говорінню. На перших етапах навчання учні
складають план тексту, записують короткий зміст, пишуть листи стандартного
змісту. На наступних етапах додається написання ділових паперів, реклами та
оголошень. Таку роботу краще починати якомога раніше(у 6-7 класах) з метою
накопичення лексичного мінімуму.
На думку деяких методистів, не менш «важливим є формування суто мовної (лінгвістичної) компетенції» [5, 10]. Вона передбачає знання системи мови
й правил її функціонування у іншомовній комунікації, є інтегративною і включає ряд підкомпетенцій: лексичну, граматичну, фонологічну й орфографічну.
Загальноєвропейські рекомендації не тільки окреслюють навички та
знання учня, але й пропонують ефективні методичні та дидактичні прийоми навчання іноземній мові. До таких належить «ділова гра», яка імітує ділове спілкування, тобто обмін думками, бесіди та дискусії в офіційній та неофіційній ситуації. Вона набула популярності в українських загальноосвітніх школах. В молодших класах «ділова гра» здійснюється як театральна постановка та «являється засобом розвитку творчих здібностей учнів та підвищеної ефективності
навчального процесу», вважає В. Жарська [3, 31]. Естетичні та інтелектуальні
почуття, які народжуються в душі дитини під враженням казкових образів,
стимулюють потік думки, який пробуджує мозок до активної діяльності.
Згідно з вимогами Загальноєвропейських рекомендацій, невід‘ємною частиною уроку іноземної мови має стати країнознавчий аспект. На думку видатного російського вченого-методиста С. Ф. Шатілова, «всебічно розвинена особистість пов‘язана таким чином із засвоєнням знань про народ, країну, її історію, заохочення до знань духовних та естетичних цінностей народів, в тому числі народу ФРН» [6, 35]. Успішним прикладом використання країнознавчої інформації є уроки з німецької та англійської мови В. Гуріної. Для ознайомлення
з питанням адміністративного устрою Німеччини учні знаходили шляхи до ви98

значних місць на карті, розповідали одне одному цікаву інформацію про визначні місця, співали пісні і навіть танцювали. Лілія Мазурок, учитель французької
мови СЗШ ғ269 м. Києва. також вважає, що одним із ефективніших методів
навчання є використання пісенних матеріалів на уроках іноземної мови, бо музика є одним із засобів впливу на почуття й емоції дітей.
У становленні мовної особистості учнів важливого значення набуває соціокультурна компетенція. Вона передбачає оволодіння знаннями культури
своєї країни і культури суспільства та вирішення суспільних питань, таких як:
народовладдя, федералізація, децентралізація тощо. «Головна мета такої освіти», – на думку Ю. Сафарян, – «навчання мови через культуру побудови соціума» [5, 8]. У цілій низці досліджень з соціокультурної компетенції та творчого
самовираження особлива увага приділяється розвитку мови і суспільства, оволодінню інформацією через зв‘язок мовленнєвого та соціокультурного середовища.
На думку Ю. Дєнісової, «результатом запровадження культурологічного
підходу у навчання має стати готовність учня до співпраці та діалогу, усунення
мовних перепон і національних культурних комплексів, формування відкритості у спілкуванні з представниками іншомовних культур» [2, 3].
Таким чином, зіставлення цілій та завдань, які покладені в основу сучасної методики навчання іноземної мови, як в європейському, та і у вітчизняному
навчальному контексті, на багатьох прикладах демонструє суголосся, що, на
нашу думку, є вираженням прагнення уможливлювати полікультурну інтеграцію людини через формування її мовної свідомості.
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В. Єфіменко, В. М. Зеленцова
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЯПОНСЬКИХ ВЛАСНИХ НАЗВ
УКРАЇНСЬКОЮ ТА АНГЛІЙСЬКОЮ МОВАМИ НА МАТЕРІАЛІ КАЗОК
Власні назви сьогодні вивчаються особливо ретельно лінгвістами в окремій науковій галузі – ономастиці, яка аналізує їх походження, своєрідність, закономірність розвитку та функціонування, зміни та поширення у літературі та
інших культурних сферах. Дослідженням особливостей власних назв у різних
мовах займаються багато вчених (Л. С. Бархударов, С. Влахов, С. Флорін та інші).
Вивчення власних назв відіграє важливе значення як у мовознавстві, так і
у літературознавстві. Імена містять певну інформацію про об‘єкт, персону, чи
реалію, яку ми зустрічаємо під час знайомства з текстом. Особливо цікавим матеріалом для вивчення власних назв є казки, в яких ми можемо чітко уявити
особистість, характер, поведінку персонажа завдяки вжитій власній назві: Кощій Безсмертний, Василіса Прекрасна тощо [2].
Ономастика є одним з найважливіших факторів розуміння культурної
спадщини певної нації. Вивчення власних назв дає змогу приблизитися до звичок певного народу та встановити з ними певний емоційний контакт. Аналіз
власних назв у художніх текстах потребує дотримання певних вимог задля доречнішого розуміння та перекладу складного характеру об‘єкта дослідження.
Предметом вивчення ономастики є лексичні підсистеми у будь-якій мові
(бо немає мови, яка б не мала власних назв). Вона розділяється на різні галузі:
антропоніміку, топоніміку тощо. Власні назви обов‘язково є невід‘ємним компонентом для художньої виразності творів та писемної творчості загалом. Вони
піддаються аналізу за допомогою різних його методів [3].
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У методології вивчення онімів можуть бути виділені чотири основних
методи дослідження, які належать до ономастики. Це дескриптивний (описовий), порівняльно-історичний, порівняльно-топологічний та ареальний [7].
Велику роль у розумінні того чи іншого персонажу відіграє емоційне забарвлення імен, які передають усю харизму персонажів, сутність об‘єктів, їх
особливість, не втрачаючи таємний сенс задуманий автором. Ім‘я повинно бути
зрозумілим для жителів країн, задля яких перекладається матеріал, для того,
щоб не втратити крихти гумору чи сарказму, чи якогось іншого підґрунтя, задуманого автором твору. Читач може просто не сприйняти внутрішнього світу
та особливості персонажів, не перейнятися духом першотвору, втратити культурні особливості тексту, не сприйняти жарти, пов‘язані з назвою певного явища, географічного об‘єкта або іменем.
Особливістю власних назв є те, що при перекладі власної назви перекладач ставить перед собою задачу максимально точно перекласти власну назву
відповідно до її фонетично та семантичного складу, передати не лише звукову
особливість, але й укладену в ім‘я ідею та змістовне навантаження, яке буде
важливе для розуміння контексту твору та персонажа, що носить власну назву.
За цим важливо, щоб перекладений твір впливав на читача так само, як і оригінал.
Слід зазначити, що ономастика (яп. 名称学 (めいしょうがく)) у свою
чергу поділяється ще на такі розділи вивчення, як антропоніміка (яп. 人名学 (
じめいがく) ) та топоніміка (яп. 地名学 ( ちめいがく) ), де антропонім – це
власна назва яка відноситься до людини, або групи людей, а топонім – назва географічних об‘єктів. А топоніми у свою чергу поділяються ще на:
1.
Ойконіми (назви населених місць).
2.
Макротопонім (назви великих географічних об‘єктів (зазвичай країн)).
3.
Гідроніми (назви водних об‘єктів).
4.
Урбаноніми (назви внутрішньо міських об‘єктів) [2].
У японській мові часто для написання власних назв використовуються ієрогліфи з особливим, унікальним читанням або ієрогліфи, які не вживаються у
сучасній мові. Сама «ієрогліфічна система письма може слугувати задля збереження архаїчних елементів мови у власних назвах, завдяки чому навіть після
зміни читання ієрогліфа, його зміст та значення зберігаються первинними. Ієрогліф, як одиниця мови, стає незамінним об‘єктом для вивчення історії мови та
окремих реалій, що вже казати про ієрогліфи, які входять до власних назв» [8].
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Проаналізувавши тексти японських казок та їх переклад українською та
англійською мовами, ми можемо виділити певні особливості використання власних назв у японських казках. Їх використання обмежується лише казками з
якимось фантастичним сюжетом за участю людей. Найчастіше власні назви
якими обдаровані персонажі твору, несуть в собі потаємне значення або певну,
особливу характеристику. На матеріалі японських казок у перекладі І. П. Дзюба, О. В. Асадчих та Х. Катаока (Народний епос «Країни Сходу Сонця» та
«Момотаро та інші японські казки», перекладі Томаса Рея «Traditional Japanese
Children's Stories» та Ейко Теодори Одзакі «Japanese Fairy Tales») було проаналізовано понад 60 власних назв, серед яких наведемо вам декілька прикладів та
розглянемо їх більш детально.
Топоніми:
Аналізуючи казку «かぐや姫»; «The Bamboo Princess»; «The Bamboocutter and Moon-Child»; «Принцеса Кагуя» [9; 10] ми бачимо, що оду з власних
назв ほうらい山(さん) – що у дослівно можна перекласти як «Гора Хораи» Томас Рей перекладає як «The mountain on The Isle of Enternal Youth». Переклад
наближений до описовості, йде звертання до міфології. Теодора Одзакі перекладає її за способом транслітерації та напівкальки – «Mountain of Horai». Переклад Томаса Рея надає більш детального пояснення назві; Теодора Одзакі хоч і
дає транслітерований переклад, але не пояснює аспекти топоніма. Міфологічна
гора на острові Вічної Молодості, у китайській та японській міфології, на якій
за легендою знаходиться перлова гілка, яку принцеса Кагуя доручила знайти
одному зі своїх претендентів у чоловіки. 蓬莱 – саме ці ієрогліфи використовують для позначення гори Хорай. Ойконім [9;10].
«金太郎»; «Кінтаро»; «The Adventures of Kintarou, the Gold Boy»; «Kintarou, The Nature Boy» [9; 10] зустрічаємо таку власну назву, як
足柄山(あしがらやま), яка перекладається як «Ashigara mountain» (Гора Асігара) за Томасом Реєм, Теодора Одзакі презентує власну назву як горну систему,
та перекладає її у множині – «Ashigara mountains». Вжито транслітерований переклад з елементами кальки. Назва гори, де жив хлопчик Кінтаро зі своєю мамою, дослівно перекладається приблизно як «гора відбитків ніг/лап» - 足 (あし)
– «нога, лапа», 柄 (がら) – «візерунок, малюнок», що доволі доречно вжито у
казці, бо на горі жило багато звірів.
Казка: «浦島太郎»; «Урасіма Таро»; «The story of Urashima Taro; The
Fisher Lad».
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龍宮 (りゅうきゅう) [4; 10] дослівно можна перекласти як «палац» або
«храм дракону». В українському перекладі Івана Дзюба власна назва звучить як
– «палац Морського Дракона». У перекладі англійською Томас Рей перекладає
як «The Palace of the Sea Goddess», але, з іншого боку, Теодора Одзакі приводить свій варіант – «Rin Gin, The Palace of the Dragon King of the Sea», який є
більш описовим та охоплює китайську міфологію. Іван Дзюб надає нам переклад, який точно дотримується семантичного значення оригіналу, Томас Рей надає переклад полукалькованим засобом, що додає деталі до власної назви. Своїм перекладом Томас Рей акцентує увагу на тому, що у замку мешкає така собі
«Морська Богиня», «the Sea Goddess», а реальної назви самого палацу уникає.
Теодора Одзакі надає не тільки калькований переклад, а ще й підкріплює його
відсилкою до китайської легенди, яка надає нам більш детальної образності.
Але вона не дає ніяких зносок або посилань, тому читач може не зрозуміти посилання. Власна назва складається з двох ієрогліфів 龍 (たつ) «дракон» та宮
(みや) «палац». Іван Дзюб додає нового, прихованого досі значення. У контексті черепаху врятовує головний герой. Вона ж у нагороду відвозить його до підводного палацу. Урбанонім.
Антропоніми:
При аналізі казки «三人小僧»; «Як послушники перехитрили скупіянастоятеля» [1; 4] такі власні назви, як 太郎 (たろう); 次郎 (じろう); 三郎
(さぶろう) – Таро; Дзіро; Сабуро були перекладені на українську мову Іваном
Дзюбом засобом транслітерації. Аналогами таких імен в українській мові були
б такі власні назви, як Старший син, Середній син та Молодший син. Три брати. Їх імена позначають старшинство кожного. Так Таро – найстарший 太 «найтовстіший» «чоловік», Дзіро – 次 «наступний» та Сабуро – 三 «третій».
おきよさん と おでんさん – Окійо та Оден. Героїні казки «Про божество Дзідзо, якому коржики смакували»; «餅好きの地藏さま» [1]. Окійо була
дуже добра, щедра та лагідна дівчина, у той час як Оден була жадібною, злою
та непривітливою. У казці автор пише їх імена знаками кани, тобто не дає їх
іменам якогось конкретного значення. Можна зробити висновок, що автор навмисне залишив це на читацьке обміркування. Виходячи з фонетичного складу
імен, можна припустити декілька варіантів ієрогліфічного запису, які б могли
семантично передати характер персонажів: おきよ- 沖誉 «відкрите море» та
«честь» - метафорично може позначати «велику честь», «добре ім‘я»; 沖与 «відкрите море» та «давати» - у переносному значенні може вживатись як «дуже
щедрий». お喜与 «давати щастя» та інші. Ці варіанти імені семантично підхо103

дять до характеристики дівчини. おでん – 汚伝 «брудний трюк, брудний спосіб
дій»; 汚田 «брудне рисове поле»; 悪伝 «поганий спосіб дій, погане наслідування» 悪傳 «погана дань поваги» тобто «незважлива людина». Виходячи чисто з фонетичної складової власної назви, можна семантично підібрати декілька
варіантів значення імені.
一寸法師 (いっすんぼうし) – переклад на українську Іваном Дзюбом «Іссунбосі або Хлопчик-Мізинчик» [1; 9; 10]. Герой однойменної казки про хлопчика зростом в один сун або 3 сантиметри. Назва перекладена способом транслітерації, з додаванням кальки, який втрачає колоритну складову та стає більш
наближеним до нашого менталітету. «Issunboushi or The Inch-High Samurai» аналогічно до Івана Дзюба Томас Рей перекладає казку за допомогою двох способів перекладу: перша частина максимально наближена фонетично «Issunboushi», а друга «The Inch-High Samurai» – семантично. Однак Томас Рей додає
свою трактовку, та перекладає складову частину імені на позначення «монаха»,
як «samurai». Ім‘я можна розкласти на декілька компонентів: перший компонент 一寸 (いっすん) – «один сун». Один сун японська одиниця виміру, що дорівнюється 3.03 см; другий компонент 法師 (ぼうし) – «буддійський монах».
У казці 桃太郎 (ももたろう) – на українську мову Іван Дзюба перекладає
як «Момотаро, або Хлопчик-Персик» [1; 4; 9; 10]. Герой казки отримав своє
ім‘я через те, що з‘явився з великого персику. Тому батьки його й назвали
Момотаро 桃 (もも) – «персик». Переклад за допомогою транслітерації підкріплений у Івана Дзюба ще й калькуванням. Це зроблено для того, щоб читацька
аудиторія зрозуміла сенс назви твору та походження імені головного героя. У
перекладі Томаса Рея ми бачимо аналогічну ситуацію «Momotarou; The Peach
Boy» і переклад є аналогічним до Івана Дзюби, а ось у Теодори Одзакі Момотаро стає не просто Хлопчиком-Персиком, а вже сином персика – «Momotarou,
the son of a Peach».
Аналізуючи оніми казок, ми можемо виявити три найпоширеніших метода перекладу: транслітерація (桃太郎 (ももたろう); Момотаро: Хлопчик персик
(І. Дзюб); Momotarou The Peach Boy (Томас Рей); Momotarou The Son of the
Peach (Теодора Одзакі)), калька (鬼の島 (おにのしま); Острів Чудовиськ
(І. Дзюб); Devil‘s Island (Т. Рей); Island of Devils (Т. Одзакі)), описовий метод
(龍宮 (りゅうきゅう); Палац Морського Дракона (І. Дзюб); The Palace of the
Sea Goddess (Т. Рей); RinGin, the Palace of the Dragon King of the Sea (Т. Одзакі)), з яких найчастішим визначився метод транслітерації, який ми можемо
знайти у перекладах Івана Дзюба, Томаса Рея, Теодори Одзакі. При перекладі
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власних назв перекладач частіше дотримується фонетичної відповідності з оригіналом (транслітерація), у той час як семантичну складову власної назви залишає на усвідомлення читача або робить зноски. Звичайно, є такі випадки, коли
зберігається семантичне навантаження, але зовсім втрачається звукова оболонка оригіналу (калька). Зустрічається також переклад, при якому перекладач дає
нам декілька варіантів перекладу однієї назви, або перекладає, використовуючи
часткові методи перекладу (полукалька, частковий опис).
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А. К. Жиліба, А. Г. Білова
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ПЕРЕКЛАДУ АНТРОПОНІМІВ
(НА ПРИКЛАДІ МУЛЬТФІЛЬМУ «ТАЧКИ-1»)
Стаття має на меті розглянути окремі аспекти розкриття особливостей
перекладу імен власних на українську і російську мови. Також автором
здійснюється аналіз способів перекладу антропонімів на прикладі мультфільму
―Тачки-1‖ з подальшим поширенням його адекватного перекладу серед
українців.
Перекладами різної аудіовізуальної продукції почали займатися давно,
але саме теоретичним обґрунтуванням проблем такого особливого перекладу –
у другій половині ХХ ст., а розвиватись ця галузь почала лише в останні два десятиріччя. Це питання хвилювало багато вчених, найвідоміші з них: І. Гамб‘є
(Y. Gambier), Ф. Діас (F. Dias), А. Сербан (A. Serban), М. Мунйоз Гил
(M. Munoz Gil), Дж. Д. Сендерсон (J. D. Sanderson), Х. Діаз Синтаса (J. Diaz
Cintas) та ін. Є й науковці, які спеціалізувалися саме в дублюванні: М. Мунйоз
Гил (M. Munoz Gil), Дж. Д. Сендерсон (J. D. Sanderson), Р. Антоніні
(R. Antonini).
На жаль, в Україні аудіовізуальному перекладу приділяється мало уваги,
а свідоцтвом тому є погана якість продукції, не дуже адекватний переклад багатьох мультфільмів та фільмів, які з‘являються на наших екранах. Власні
назви (ВН) є унікальними мовними знаками. Вони вказують на конкретний
об‘єкт, не класифікують його і не відносять до розряду ідентичних об‘єктів. У
мові, поза межами тексту, ВН не мають денотативного значення [1, 16]. Навіть
сема статі, яку можна виділити у деяких антропонімах, не є інваріантною. У ВН
в основному відсутній розподіл за ознакою статі, яку не завжди можна виділити. Широка представленість ВН у мові, специфіка їх функціонування обумовили виокремлення досліджень ВН в окрему мовознавчу галузь – ономастику [6,
110]. Поява власних назв пов‘язана з багатьма потребами людства, наприклад, з
індивідуалізацією, також обумовлена переважно соціокультурними факторами.
Такі відомі вчені як С. Влахов та С. Флорін запевняли, що власні імена
дуже часто вживаються автором для того, щоб надати характеристику певному
герою, персонажу, і є основою образної системи твору [2, 99 ]. Саме тому пере
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кладач має першочергово дослідити семантику власних назв, щоб цілісно побудувати систему образів твору. Особливо цікаво, що кожен автор, коли дає
своєму герою певне ім‘я, закладає в нього і певне, часто зрозуміле тільки йому,
значення. Дуже часто це значення відповідає поведінці, манерам, характеру
персонажа.
Існує безеквівалентна лексика, і саме до неї ми можемо віднести власні
назви, які досить складно перекладати, щоб передати повною мірою всі значення, які хотів закласти в певне ім‘я сам автор. Дуже важливо, що власні імена
не мають додаткової конотації або семантичного значення, а лише передають
енциклопедичну інформацію, як казав П. Ньюмарк. Він вважає, що найбільш
оптимальним та грамотним способом перекладу власних імен є відтворення
лише графічної оболонки слова з мови оригіналу на мову друг отвору [7, 73].
Власна назва стосується лише певного героя і виконує досить символічну
функцію. Надзвичайно важливо при формуванні образу героя значення, походження імені, а також його звучання. Правильно підібране ім‘я підсилює
емоційне враження, а не тільки показує зв‘язок форми і значення, як вважає
К. Б. Зайцева [4, 6].
Першим повнометражним мультфільмом, який був перекладений на
українську мову, був мультиплікаційний фільм «Тачки» («Cars», 2006). Тож,
цей мультфільм має історичне значення в практиці перекладу мультфільмів в
Україні. Переклад цього мультиплікаційного фільму було виконано на високому рівні Олексою Негребецьким, хоча й з певними недоліками, зокрема це стосується перекладу антропонімів. О. Негребецький дійсно професійно
опрацював цю останню новинку кіно і тим самим довів усьому світу, що
Україна зробила справжній прорив в перекладацькій діяльності у галузі мультфільмів.
Щоб створити адекватний переклад антропонімів, а також не втратити
при цьому первинне повідомлення, яке закладав у власні імена автор, у мультфільмі «Тачки-1» необхідно простежити походження та значення імен таких
головних героїв.
Ім‘я головного персонажа цього мультфільму – «Блискавка МакКвін»,
тобто Lightning McQueen. Це ім‘я досить специфічне, автор вибрав його навмисно, бо персонаж дуже швидкий, імпульсивний та непередбачуваний гонщик,
як блискавка. О. Негребецький вирішив не змінювати це ім‘я у перекладі, бо
воно дійсно в повній мірі характеризує цей образ. Ще одними з головних героїв є Bob Cutlass та Darrell Cartrip – два коментатори перегонів, які одразу
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привертають увагу своїми яскравими іменами. О. Негребецький переклав їх на
українську мову Боб Картер та Дарелл Кардан. Якщо ж дослідити походження
оригінальних імен, то з‘ясуємо, що Cutlass – це марка автомобіля 1961-1999рр.
випуску, а прізвище Cartrip утворено з двох слів – «car» та «trip», а означає це
«подорож автомобілем». Автор недаремно дав такі імена, бо Cutlass – це марка
автомобіля і до неї належав перший коментатор, а Cartrip означає, що цей персонаж дуже багато подорожував від одного місця змагань до іншого, тому й сам
сказав, що ―намотав не одну сотню кілометрів‖.
На нашу думку, переклад пана Олекси не зовсім доцільний, бо перекладач використав тут автомобільну термінологію, а вона буде не дуже зрозуміла
цільовій аудиторії цього мультиплікаційного фільму, тобто дітям 10-12 років.
Більш вдалим перекладом був би такий варіант: «Боб Запорожець», бо це
«наша» марка автомобілів тих же часів, і «Дарелл Самохід», бо кардан, тобто
карданний вал – це спеціальний прилад в автомобілі для передачі крутильного
моменту між валами, а картер – це нижня частина двигуна, така термінологія не
дуже зрозуміла дітям. Таким чином, запропонований нами переклад був би
більш доцільним та краще сприймався українською аудиторією.
Багато і вдалих перекладів антропонімів у ―Тачках‖. Наприклад, власна
назва Snot Rod у перекладі Негребецького ―Шмаркач‖, а дослівно перекладається як «сопливий стержень». Цей персонаж так назвали, бо він багато чхає
та має хронічний нежить. Чхає він досить часто і не завжди може втримати цей
позив, саме тому варіант ―Шмаркач‖ є вдалим і в повній мірі характеризує героя. Ще можна згадати буксирний автомобіль ―Сирник‖, який в оригіналі ―Tow
Mater‖. ―Tow‖ це буксир, а ―Mater‖ - це ім‘я цього буксира. Коли цей персонаж
знайомився з головним героєм, то він відкинув ―буксир‖ і представився як
Метр. У перекладі на українську мову ―буксирник‖– без перших трьох літер
Сирник. Саме це і майже ототожнило значення до оригіналу і надало певну комедійність цьому герою.
Дуже важливе з‘ясування походження власних імен, що призводить до
розуміння заплутаного змісту певного імені. Не менш важливим є і обрання доцільного та влучного способу перекладу. Як правило, виділяють два основних
види: транскрипція і транслітерація. Транскрипція застосована у ―Тачках‖ при
перекладі таких імен, як: McQueen (МакКвін), Mia (Міа), Tia (Тіа), DJ (ДіДжей)
та ін. Транслітерація (за визначенням М. С. Зарицького) – це особливий переклад, який відтворюється тільки на рівні графем та замінює літери однієї системи письма назвами літер іншої системи письма [5, 26]. Спосіб транслітерації за108

стосований у мультфільмі ―Тачки‖ у перекладі таких антропонімів: Kori
Turbowitz (Корі Турбович), Lizzie (Ліззі), Harv (Гарв) та ін.
Лише вивчення структури і походження, а також поп-культурних реалій
та асоціацій передбачає влучний переклад антропонімів. Семантика власної
назви не менш важлива, бо саме вона визначає головні характеристики, риси
героя, а також важлива для розуміння загального та міжкультурного контексту
та алюзій. Досить цікавим моментом є те, що транслітерація є найуживанішим
прийомом перекладу антропонімів у ―Тачках‖. Слід зазначити, що деякі запропоновані О.Негребецьким варіанти перекладу власних назв потребують вдосконалення, щоб бути більш зрозумілими українській аудиторії.
Отже, може виникнути багато труднощів під час опрацювання та перекладу антропонімів особливо у практиці аудіовізуальних творів. Для того, щоб
досягнути доцільного, вдалого та задовільного перекладу власних назв, перекладачу необхідно звернути особливу увагу на культуру країни мови-оригіналу,
і мати глибокі знання у сфері традицій, звичаїв цієї країни, щоб в повній мірі
передати характер героя через власну назву [3, 203]. Власна ж назва може
містити в собі закодовану інформацію про героя і про країну, що створила цей
аудіовізуальний твір. Тож, робота, яка постає перед перекладачем мультфільму
досить складна, бо потребує не тільки розкодування інформації у власній назві,
а й видозміни цієї інформації у сприятливу для розуміння та орієнтовану на
певну аудиторію.
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ДЕРИВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЛЕКСИЦІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ
МОВИ

Словниковий склад мови та обслуговуючий його механізм словотвору
дають цінний матеріал для спостережень, міркувань та узагальнень. Лексика
постійно перебуває у русі, безперервно розвивається, вдосконалюється. Збагачення словникового запасу мови – один з найважливіших факторів розвитку
мови, який вказує на її динамічний характер. Словниковий запас мови знаходиться у стані безперервних змін відповідно до мовних законів. Внаслідок розвитку суспільства з'являються нові явища, предмети, які потребують нових слів
та значень.
Історична лексикологія наголошує, що слова створюються із реально існуючого в мові матеріалу і за його продуктивними в сучасній мові моделями.
Слід зазначити, що існує декілька шляхів розвитку словникового складу
німецької мови: словотворення, зміна значення слова, запозичення лексики [2,
98]. Кожному з цих шляхів притаманні певні особливості. Завдяки словотворенню та зміні значення слова лексичний склад мови поповнюється новими
словами на базі вже існуючих у ньому слів. Запозичення сприяє збагаченню одного словникового складу мови за рахунок словникового складу іншої мови.
Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується підвищеним інтересом до вивчення процесів деривації. Все частіше постають питання про значення, функції, статус словотворчих одиниць, словотвірних значень і т. п. [5,
108]. В різні часи питанню деривації приділяли значну увагу в лінгвістичних
дослідженнях. Цій темі присвячено багато робіт, в яких розглядаються аспекти,
види, засоби, способи цього процесу. Процес деривації у німецькій лексикології
отримав концептуальну характеристику у працях багатьох вчених-мовознавців.
Великий внесок у його розвиток зробили М. Д. Степанова, В. Фляйшер,
Є. В Розен, Т. Шиппан, Л. Н. Мурзін, А. О. Реформатський та ін.
В ході дослідження дериваційних процесів в лексиці сучасної німецької
мови нами була проаналізована лексика публіцистичного стилю популярних
німецьких журналів 2010-2015 рр. („Spiegel―, „Bild―, „Focus―). Цей вибір пояснюється тим, що лексика публіцистичного стилю вирізняється тематичним різ16
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номаніттям та стилістичною насиченістю. Тут яскраво представлена лексика
широкого застосування, нейтральна лексика, фразеологія, а також книжкова та
розмовна, тобто та, яка використовується у найрізноманітніших сферах людської діяльності.
Актуальність теми дослідження полягає в тому, що знання способів, засобів, законів словотворення не тільки сприяє огляду всього кола лексики сучасної німецької мови в теоретичному плані, але має і безпосередньо практичне
значення для оволодіння іноземною мовою.
Предметом дослідження є словотвірні моделі сучасної німецької мови,
прості та складні слова, які були утворені за допомогою різних видів деривації.
Метою дослідження є описання та виявлення найбільш продуктивних
дериваційних способів утворення слів сучасної німецької мови.
Вивчення дериваційних процесів в лексиці сучасної німецької мови базуються на вибірці з текстів журналів. У ході дослідження було виявлено, що
більшість слів-дериватів представлено іменниками. Їх кількість складає 69% із
загальної вибірки: Topfall, Herrenbekleidung, Deregulierung. Це пояснюється перевагою номінативних речень.
Прикметники посідають друге місце за кількістю. Їхня частка становить
21%. Ця частина мови вражає своєю різноманітністю та емоційністю. Для
впливу на підсвідомість читача у журналах вживається велика кількість прикметників-дериватів: ultraleicht, altrosa, mega-genial.
10% слів вибірки належить такій частині мови, як дієслово. Кількість дієслів-дериватів суттєво відрізняється від вище зазначених частин мови: zurückkommen, verkaufen, aufmachen.
Найбільш продуктивною моделлю словотвору іменників є словоскладання та основоскладання. Утворення складних слів таким шляхом виявилось особливо продуктивним. М. Д. Степанова стверджує, що складні слова утворюються шляхом поєднання лексичних основ в одній спільній базі [3, 69]. Це пояснюється тим, що з багатьох комунікативних ситуацій випливає потреба у висловленні декількох ідей однією лексемою. Слова-композити, які складаються з
двох і більше компонентів, слугують зручним засобом для передачі складних
понять у стислій, компактній формі, а семантичні можливості практично не обмежуються, наприклад: die Wünschprämie, das Haustier, der Werkmeister. Слід
зазначити, що серед усіх можливих моделей словотвору іменників найбільш
продуктивною є модель «іменник+іменник» [6, 189].
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Суфіксація є менш продуктивним способом творення іменників. Багато
суфіксів у німецькій мові належать до повнозначних лексем, компонентів складних слів. До продуктивних суфіксів сучасної німецької мови відносяться: -er, ierung, -tion.
Продуктивним способом словотвореня іменників слугує також префіксація. Активними інтернаціональними префіксами, які відомі в багатьох мовах, є
de-, ent-, re-, а власне німецькими – ver-, vor-, auf-, miss-.
Німецькій мові властиве зростання кількості скорочених слів з різною
графічною формою, структурою, походженням, специфічними фонетичними,
граматичними та семантичними характеристиками. Абревіація – творення нових слів шляхом скорочення слів або словосполучень [1, 25]: PK –
Personalkosten, DOB – Damenoberbekleidung.
Продуктивним способом словотворення прикметників у сучасній німецькій мові є також словоскладання. У системі прикметників можна спостерігати
велику різноманітність структурних моделей складного прикметника: kreideweß
(ім. + прикм.), hochsicher (прикм. + прикм.), gesundheitsfordend (ім. + дієприкм.
II) та ін. [4, 115].
Суфіксація прикметників є давнім способом словотворення у лексичній
системі німецької мови. Найбільш активними при утворенні слів є суфіксами ig, -isch, -lich, -bar, -al. Кожен із них спеціалізується на утворенні прикметників
від різних частин мови, наприклад: -lich характерний для субстантивних прикметників (Mutter + -lich = mutterlich).
Серед дієслів найбільш поширеним способом словотворення є префіксація, а саме модель «префікс + дієслово. Дієслова досить часто утворюються від
основ іменників, до яких додається суфікс -en.
Отже, у ході нашого дослідження було встановлено, що головну роль у
словотворенні різних частин мови відіграє словоскладання, яке залишається
найпродуктивнішим способом словотворення сучасної німецької мови. Особливо продуктивним є також словоскладання як спосіб утворення німецьких
іменників, які вирізняються великим різноманіттям свого морфологічного
складу. Префіксація – це дуже давній, але продуктивний спосіб творення слів.
Більшість префіксів сучасної німецької мови є продуктивними. Найбільш вагомим цей спосіб є для утворення дієслів. Суфіксація є менш продуктивним способом словотворення у сучасній німецькій мові.
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А. В. Ісаєва, К. Ю. Шевчик17
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ СПАНГЛІШУ НА ПРИКЛАДІ
ОПОВІДАННЯ А. Л. ВЕГА «POLLITO CHICKEN»
Кількість мов у світі вимірюється в тисячах, але існує також неймовірна
кількість діалектів та мовних сумішей, тож визначити точну кількість неможливо. Так, у Сполучених Штатах з'явився феномен змішування іспанської та англійської мов, що призвело до виникнення нового мовного явища, яке отримало
назву «спангліш» від англійських ―Spanish‖ та ―English‖.
В іспанській мові йому назва espanglish або espanglés. Однак стосовно
спанглішу є безліч назв, в тому числі і жаргонних: Chicano English, Mock
Spanish, «суміш кастильської та мови янкі», ingleñol, pocho, mocho, cubonics,
tex-mex и angliparlá [1, 111].
Особливість цього явища - у поєднанні іспанської та англійської мов, і
виникає воно на ґрунті змішення культур із багатьох причин. Від початку це
був соціодіалект, вживаний на прикордонних до Мексики регіонах, а згодом
переріс у адаптивний білінгвізм - тобто носій мови пристосовується до середовища, у якому стикаються дві мови, мимовільно змішуючи їх. Тепер спангліш
17
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вважається широко вживаним діалектом, на якому розмовляють жителі по
всьому американському континенту, у тому числі і в Нью-Йорку [6].
Лінгвістичні особливості спанглішу полягають у вживанні значної кількості англійських кальок і синтаксичних конструкцій. Наприклад, вживаються
слова aplicación (від англ. application) в значенні «заява» замість власне іспанського solicitud, carpeta (від англ. carpet) замість tapiz; кальки фразеологічних сполучень, такі як perro caliente (от hot dog) etc [2, 55-56].
Це одне з найвизначніших явищ взаємопроникнення культур. В США публікуються словники, а в університетах він вивчається як лінгвістичний феномен. Cпангліш часто зустрічається в таких музичних жанрах як хіп-хоп, сальса,
меренге. Окрім цього на спангліші публікуються романи, поезія, оповідання та
ін. [2].
Так, письменниця Ана Лідіа Вега пише на спангліші. Вона родом з Пуерто Ріко, що має складну історію боротьби за незалежність. Історія країни відіграла велику роль у творчості письменниці. Її батьківщина з 16-го століття належала Іспанії, але після іспано-американської війни у 1898 році стала власністю США, і люди все частіше стали стикатися з американськими реаліями у повсякденному житті, а отже змішування мов мало місце. Крім того стали доволі
частими міграції до Америки, і цей момент також зазначений у роботах Вега.
Цікаво, що твори письменниці маловідомі за кордоном, у тому числі і в Сполучених Штатах, але їх добре знають в Пуерто Ріко [4, 240].
Одним із відомих творів Вега є оповідання ―Pollito chicken‖. Воно написано саме на суміші іспанської та англійської з очевидним переважанням першої. Написане оповідання в пародійній формі, і в основі оповіді лежить ідея національної ідентичності, яка в той самий час переплітається з темами політики
та сексуальності. Внутрішній конфлікт оповідання та його гумор полягає саме
в відмові головної героїні Сюзі від цієї ідентичності. Іронічність виражається у,
так би мовити, діалозі автора із Сюзі, в якому виявляється уся комедійність
оповіді та презентується пародійне мовлення. Гра мовою робить текст чимось з
роду бурлеску чи низької комедії на тему культурної асиміляції.
Мова оповідання – стилізована версія того, що ми знаємо як спангліш, а
мовознавці класифікують як іспано-англійське перекодування. Голос Сюзі Берміудез – це усереднене, він подається таким, як є від початку, натуральним,
вважається, що це голос автора, але це ніяк не можна довести, адже ніяких синтаксичних маркерів цього немає. Текст – це суміш двох національних мов, за
допомогою якої ми чуємо внутрішній голос самої Сюзі через напівпрямий ав114

торський дискурс. І авторська думка варіюється між відповідністю з героїнею
та незрозумілим відношенням до цього. Автор також уособлює у цьому внутрішню стратифікацію відношення пуерторіканців до мови, якою вони розмовляють у повсякденному житті, і те, яка вона чужорідна освіченій людині. Так,
Сюзі прагне стати частиною того північноамериканського життя, у якому крутиться її бос. Вона хоче уникнути того, що вона бачить в місцевих жінках, – неотесаність, нерозумність. Але якщо б її мати не мігрувала до Штатів, у неї була
б типова доля пуерторіканської дружини з десятком дітей. Взагалі вона позиціонує себе як від природи «білошкіру» та прагне набути статусу американки, розірвати зв‘язки з Пуерто Ріко. Але внутрішній, можливо, навіть підсвідомий,
голос Сюзі, що в кінці викрикує «Viva Puerto Roco Libreeeee!», вказує на нерозривність з корінням, і все, що вона так заперечувала, виявляється, не може бути
відторгнуто. Тож бачимо роздвоєність особистості, яка порпається між рідною
та набутою батьківщиною, native та learned мовою, і якраз мовні особливості
твору уособлюють цю роздвоєність [7, 71].
Незвичайність твору, по-перше, полягає в мові, на якій він написаний,
адже частіше автори обирають одну «офіційно визнану» мову, а не діалект. Подруге, в особливостях вживання лексичних і синтаксичних конструкцій. Нижче
розглянемо це детальніше.
Треба почати з розгляду назви твору. Вже тут ми бачимо двоїстість: іспано-англійська назва – чистий спангліш. При чому переклад назви «Pollito
chicken» - це одне й те ж слово «курча», тільки на двох різних мовах, і це не тавтологія, а акцент на ідеї твору – проблеми іспано-американських відносин, при
чому іспанський варіант стоїть першим.
Наступна проблема це тлумачення імені головної героїні – Сюзі Берміудез (Suzie Bermiúdez). Ім‘я Сюзі англійського походження і воно є типовим для
Америки, а прізвище Берміудез – типове іспанське, що в сучасному іспаномовному світі дуже поширене. Цікавий момент в тому, що оригінальні варіанти
імен – це Susie, а не Suzie, та Bermúdez, а не Bermiúdez, у цьому можна теж побачити іронічність. Тобто героїня від початку поєднує в собі риси американські
та іспанські. Хоча прізвище, яке передавалося по роду протягом років, все ж таки іспанського походження, і це можна тлумачити як нерозривність з корінням,
а ось ім‘я було дане їй без її волі (подібно до того, як Пуерто Ріко отримало патронат Америки).
Іншим важливим моментом є вживання іспанських артиклів з англійськими словами. В англійській, як відомо, немає поділу іменників на роди, на ві115

дміну від іспанської, але, незважаючи на це, більшість з них у творі супроводжуються означеними чи неозначеними артиклями, що чітко детермінує рід
(un, una, unos, el, la, los, las). Принцип, за яким автор обирає той чи інший артикль, є достатньо прозорим. Перша група – та, для якої артиклі певних слів
відповідають артиклям ідентичних слів в іспанській мові, наприклад, слова un
job (англ.)– un trabajo (ісп.), el poster (англ.) – el póster (ісп.), la idea (англ.) – la
idea (ісп.) та ін. Друга група – це логічно домислені артиклі, які можуть не відповідати через морфологічні особливості мови, наприклад, los people: в іспанській слово «люди» вживається тільки однині – la gente, але автор видозмінює
артикль відповідно до змісту.
Інша особливість – це узгодження родів англійських та іспанських слів,
подібно до попередньої ситуації з артиклями, наприклад, esa view – від іспанського vista - жіночий рід, отже «esa» теж стоїть в жіночому роді; так само esta
occasion – від іспанського ocasión (ж. р.) і так далі.
Також сталі вирази типу native land, all of a sudden, after all вжиті на англійській мові і дають уявлення про особливості мовних звичок носіїв спанглішу.
Наступною особливістю є те, що власні назви, окрім тих, що в своїй загальновідомій формі є іспанськими (як Puerto Rico чи Hotel Conquistador), подаються на англійській мові.
Таким чином, аналіз мовних особливостей оповідання А. Л. Вега ―Pollito
chicken‖ розкриває не тільки ідеї міжлюдських відносин, побуту спанглішомовного світу, але й проникає глибше у суть – за допомогою цих деталей ми дізнаємось про історичний розвиток та умови становлення такого лінгвістичного
явища, як спангліш, тож для детальнішого розуміння тексту читач повинен володіти ширшим кругозором, тобто мати background в цій темі, щоб вільно орієнтуватися в суті тексту.
Окрім цього, з лінгвістичної точки зору, ми отримуємо уявлення про те,
як зазвичай будуються мовні конструкції на спангліші, принципи утворення
нових словосполучень та фраз.
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Г. О. Калатинець, Н. А. Сафонова
ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ТА ІНТЕРНЕТУ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
Застосування інноваційних технологій у школі – це якісно новий етап
у формуванні та розвитку особистості школяра. Саме інноваційні технології
«забезпечують учням вільний доступ до різноманітної інформації, набуття навичок вирішення різноманітних проблем на основі їх всебічного дослідження і
аналізу, здобуття певних знань у різноманітних галузях» [3, 16-19].
Такі вчені, як О. Арламов, М. Бургін, В. Журавльов, співвідносять поняття нового в освіті з такими характеристиками, як прогресивне, сучасне, передове. Зокрема, В. Загвязинський вважає, що нове у педагогіці – це не лише ідеї,
підходи, методи, технології, які у таких поєднаннях ще не висувались або ще не
використовувались, але й той комплекс елементів чи окремі елементи педа
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гогічного процесу, які мають у собі прогресивний початок, що надає змогу під
час зміни умов і ситуацій ефективно вирішувати завдання виховання та освіти
[5, 23].
Інновація освіти – це впорядкована сукупність взаємопов'язаних організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-методичних, науковотехнічних, виробничих та управлінських процесів, спрямованих на задоволення
освітніх інформаційних, обчислювальних і телекомунікаційних потреб учасників навчально-виховного процесу [1, 3].
Застосування комп‘ютерів на уроках іноземної мови значно підвищує інтенсивність навчального процесу, засвоюється значно більша кількість матеріалу, ніж при традиційному навчанні. Крім того, цей матеріал закріплюється
міцніше. Комп‘ютер забезпечує і всебічний контроль за навчальним процесом.
При використанні комп‘ютера для контролю досягають і більш об‘єктивної
оцінки, бо відбувається одночасна перевірка знань усіх учнів. Необхідно також
зазначити, що комп‘ютер нівелює такий негативний психологічний фактор, як
страх відповідати; під час традиційних занять – різні фактори такі, як дефект
вимови, страх зробити помилку, невміння формулювати свої думки вголос. Такі
перешкоди можуть завадити учневі проявити свої реальні знання. Залишаючись
наодинці з комп‘ютером, учень, як правило, не відчуває ніяковості і намагається проявити максимум своїх знань [4, 24].
Новітні комп‘ютерні технології навчання дають змогу вчителю організувати самостійну роботу кожного учня. При навчанні аудіюванню кожен
учень має змогу слухати діалоги іноземною мовою, при вивченні граматичних
явищ кожен учень має змогу виконувати граматичні вправи, досягаючи кращих
результатів тощо. Найбільш ефективними на уроках англійської мови є такі
комп‘ютерні програми, як ‗Тriple play plus in English‘, ‗English on holidays‘,
‗English Gold, Hello, America!‘, ‗Bridge to English‘, ‗Professor Higgins‘, ‗English
for communication‘ тощо. Практично до будь-якого розділу підручника можна
підібрати матеріал однієї з вищезгаданих програм та застосувати його на уроці
як допоміжний засіб при введенні нового лексичного чи граматичного матеріалу [6, 34].
Найефективнішими з огляду розвитку навичок мислення, пізнавальної діяльності учнів та навичок самостійної дослідницької діяльності є засоби, які
проектують та розробляють самі учні при вивченні навчального матеріалу.
З цієї точки зору, використання мультимедійних презентацій на уроках англійської мови є чудовим засобом підвищення ефективності навчального процесу.
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Поняття мультимедіа об‘єднує різноманітні інформаційні об‘єкти – такі
як текст, графіка, відео, анімація та звук [2, 123]. Загальновідомо, що ефективність навчання збільшується при використанні наочних ілюстрацій,
а мультимедійні засоби об'єднують відео, аудіоматеріали, ілюстрації, таблиці
тощо на одному носії CD або DVD, якщо порівнювати з роботою в аудиторії чи
лінгафонному кабінеті.
Мультимедійна дошка є принципово новим інтерактивним технічним засобом навчання. Вона поєднує в собі можливості звукових, аудіозвукових
та екранних технічних засобів навчання. І. Зубриліна акцентує увагу на тому,
що використання інтерактивної дошки в навчальному процесі значно підвищує
ефективність засвоєння матеріалу учнями при значному заощадженні часу,
а також мотивує учнів на отримання знань і успішність. Робота на уроці стає
живою дією, що викликає в учня непідробну зацікавленість, а також сприяє
вдосконаленню практичних знань і мовних умінь, розвитку соціокультурної
компетенції учнів, вдосконаленню навичок спілкування іноземною мовою [1].
На сьогоднішній день ми можемо отримати аудіо та відео контенти
у вільному доступі у мережі Інтернет з будь-якими акцентами та мовами
для вивчення іноземних мов. Інтернет дає можливість проводити різноманітні
проекти в мережі, які сприяють розвитку комунікативних умінь та навичок
учнів. Отже, якщо об‘єднати комп‘ютерні технології та мережу Інтернет в одному кабінеті, то ми отримаємо безліч можливостей для викладання англійської
мови цікавими та ефективними методами.
Розглянувши запит «Вивчення англійської мови» на пошуковій сторінці
Google,
ми
винесли
декілька
корисних
ресурсів:
http://turbotwister.ru/blog/english/ та http://www.bbc.co.uk/worldservice/earningengl
ish/grammar/pron/ – відмінні ресурси для того, щоб вивчати англійську мову за
допомогою аудіозаписів, MP3 аудіо-уроків; тренувати і покращувати свою вимову; http://www.esl-lab.com/ – великий вибір аудіозаписів, щоб тренувати
сприйняття на слух. Кожен запис супроводжується тестом, який перевіряє, наскільки вірно ви зрозуміли прослуханий матеріал, і вправами на
відпрацювання нових слів, представлених у діалозі; http://www.fonetiks.org/
–
дуже корисний сайт для відпрацювання не тільки сприйняття мови на слух, але
й правопису. А досягають це за допомогою прослуховування й записування диктантів, які представлені на цьому сайті: http://lang-8.com/ – цей сервіс допоможе вдосконалити письмову мову. Тут ви зможете писати тексти, а носій мови
буде
його
читати,
виправляти
і
пояснювати
помилки;
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http://englishgrammarsecrets.com/ – до кожного граматичного аспекту, представленого на цьому ресурсі, є невелике теоретичне обґрунтування;
http://www.oxforddictionaries.com/ та http://dictionary.cambridge.org – вважаються
одними з найкращих словників, сервіси щоденно оновлюються, отже, тут можна отримати пояснення та переклад найновітніших слів та фраз;
http://www.languageguide.org/
–
тематичний
словник
у
картинках
з озвучуванням кожного слова; http://www.learnenglish.de/ – тематичний словник
з
визначеннями
слів
у
вигляді
анімаційних
малюнків;
http://www.usingenglish.com/ – статті і тести, матеріали для тих, хто вивчає англійську і для вчителів англійської, форум.
Отже, на сьогоднішній день ми маємо все для того, щоб цікаво та ефективно вивчати та викладати англійську мову. Якщо поступово комбінувати викладання по підручнику та за допомогою комп‘ютерних технологій та мережі
Інтернет, то можна зацікавити учнів та значно підняти їм рівень знань англійської мови.
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В. Г. Калінова, М. В. Аулова 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДИТЯЧОЇ
ЯПОНСЬКОЇ МОВИ НА МАТЕРІАЛІ ДИТЯЧИХ ПІСЕНЬ
Дитина – це творча особистість, що здатна самостійно мислити, осмислювати світ та себе у цьому світі. Мова дитини являє собою особливу мовну
систему, в якій закріплений дитячий погляд на світ. Вивчаючи дитячу мову, ми
можемо побачити, як змінюється світосприйняття дитини, що вона знає про
світ на певному етапі життя, які цінності має. Дитина за короткий час опановує
рідну мову, а в процесі її засвоєння та оволодіння основними мовними
функціями вона пізнає світ і привласнює культуру свого народу.
Оволодіння мовою – тривалий, багатоступінчастий процес розвитку мовної здібності, коли в результаті переробки та впорядкування мовного досвіду у
дитини складаються кілька мінливих мовних систем, що відповідають рівню її
когнітивного розвитку і забезпечують реалізацію її комунікативних потреб [3,
34].
Останнім часом інтерес серед лінгвістів до вивчення дитячої мови дуже
зріс, про що свідчить велика кількість досліджень. Серед дослідників дитячої
мови слід назвати таких лінгвістів, як С. Н. Цейтлин, М. О. Рибников, К. І. Чуковський, О. М. Гвоздєв, І. Н. Горєлов, С. В. Плотнікова, Є. А. Аркін,
Д. Б. Ельконін, А. І. Лаврентьєва. З огляду на це можемо спостерігати зародження спеціальної наукової дисципліни, що займається вивченням дитячої мови
– лінгвістики дитячої мови, або онтолінгвістики [3, 25-26].
Завданням онтолінгвістики є, по-перше, виявлення закономірностей процесу оволодіння мовою – визначення того, якими є фактори цього процесу, по
яким етапам він розвертається, яким чином дитина просувається від одного
етапу до іншого, а по-друге, встановлення особливостей мінливої мовної системи дитини на кожному з етапів її становлення [3, 29-30]. Наприклад,
С. М. Плотнікова поділяє періоди дитячого розвитку таким чином: дитячий
період (до одного року); ранній (преддошкільний) вік (від 1 року до 3 років);
дошкільний вік (3 роки – 6-7 років); молодший шкільний вік (6-7 років – 10-11
років) [3, 38].
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Японська дитяча мова, як і будь-яка інша, виявляє зв‘язки з підсистемами
усіх дитячих мов, тому її розвиток у загальних рисах проходить усі етапи, описані у спеціальній літературі. Проте інша сторона японської мови – це її
невіддільність від тієї мовної системи, до котрої вона належить [1, 225]. Адже,
будь-яка мова відображає спосіб життя її носіїв, їх погляд на світ, мистецтво,
філософію та культуру в цілому. Звідси можемо зазначити, що японська мова є
унікальним явищем, адже життя японців та їх світосприйняття докорінно
відрізняється від нашого. Також, Л. І. Богдан у своїй статті «Деякі аспекти лексико-семантичних особливостей дитячої японської мови» зазначає, що «становлення і розвиток словникового складу дитячої японської мови відрізняється від
аналогічних процесів розвитку інших мов. Причиною цього є його специфіка –
досить таки питома вагомість реалій (значно перевищує розміри цього явища в
інших мовах), відмінність у самому світі, де відбувається предметна життєдіяльність: особливості природного середовища, історичний і культурний
розвиток, державний устрій та ін.» [1, 226].
Дитячий фольклор – особливий вид народної культури, що виконує найважливішу роль у становленні та розвитку особистості, освоєнні духовних цінностей попередніх поколінь [2, 5]. Існує багато галузей дитячого фольклору: це
й казки, й лічилки, й вірші, а також частівки, мирилки та ігри. Проте, один з
наймасштабніших видів дитячого фольклору – пісня. Пісні супроводжують дитину протягом тривалого часу, починаючи з колискових й завершуючи повчальними піснями. Дитина знайомиться з пісенною творчістю з самого моменту
свого народження, вона чує їх від матері. Через пісню дитині легше сприйняти
інформацію, адже форма дитячої пісні побудована дорослими спеціально для
дітей.
В результаті аналізу 25 різних за тематикою пісень були виділені такі
лексико-тематичні групи іменникових слів: природні явища, домашні і дикі
тварини та птахи, предмети та речі, власні та загальні назви, їжа, частини тіла,
місцевості, одяг. Також були виявлені такі групи дієслів: руху, фізичного впливу, стану, сприйняття, емоцій, розваг; та група прикметників: колір, форма та
якість. Окремо проаналізовані ономатопоетичні слова та вигуки.
Щодо першої тематичної групи слів «японці та природа», слід зазначити,
що японські діти з самого початку свого життя вчаться любити й шанувати
навколишнє середовище. Перші слова, які вони чують, найчастіше пов‘язані
саме з природою. Як зазначає Г. Востоков: «Дети воспитываются в Японии на
полной свободе, сама природа служит им, по-видимому, воспитательницей. В
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Японии природа и люди прекрасно сплелись, сжились в течение веков и оставили друг на друге неизгладимый след» [4, 326-327]. Виходячи з цього, можемо
сказати, що дитячій японській мові притаманний культ природи. Про це свідчить використання в японських дитячих піснях великої кількості слів,
пов‘язаних з природними явищами. Наприклад, くり – каштан, 木 – дерево, 空
– небо, 海 – море, 雪 – сніг, 畑 – поле, 森 – ліс, 水 – вода, なみ – хвиля, まつ –
сосна, 春 – весна, 山 – гори, 月 – місяць, 桜 – сакура, 風 – вітер,くも – хмари, 葉
– листя, お星様 – зорі, 花 – квіти, お日様 – сонце. Зазначимо, що слово «星» та
«日» використовується з суфіксом «様», що демонструє максимальну повагу та
шану. З огляду на це, можемо сказати, що японці дуже поважають природу й
ставляться до неї, як до божества.
Наступна тематична група слів – домашні і дикі тварини та птахи: 犬 –
собака, 子猫ちゃん – кошеня, からす – ворона,すずめ – горобець, うさぎ –
заєць, ことり – пташка, はち – бджола, くじら – кит, くまさん – ведмідь. Варто
звернути увагу на те, що деякі назви тварин використовуються зі зменшувально-пестливим суфіксом «ちゃん» та з нейтрально-ввічливим суфіксом «さん».
Щодо категорії предметів та речей, то вона є досить абстрактною, це й
назви іграшок (へいてい – солдатик, にんぎょう – лялька, おもちゃ – іграшка),
й назви музикальних інструментів (らっぱ – труба, горн, バイオリン – скрипка,
ピアノ – піаніно,フルート – флейта, たいこ – барабан).
Наступна категорія – власні та загальні назви людей: あなた – ти, 私 – я,
おもわりさん – поліцейський, 生徒 – учень, 先生 – вчитель, 音楽家 – музикант,
仲間 – компанія друзів, お嬢さん – дочка, お母さん – мати, お父さん – батько,
友達 – друзі, おじいさん – бабуся, どろぼう – злодій. Також, можна зустріти
власні назви людей (メリーさん).
Група слів, пов‘язаних з темою «їжа», досить велика, адже діти, як відомо, дуже погано їдять й тому дорослі створюють велику кількість пісень на цю
тематику, щоб якось викликати у дитини інтерес до їжі: おにぎり – онігірі,
そうめん – сомен (вермішель), のりまき – норі макі (суші), ヨーグルト – йогурт, ロールケキ – рулет, おべんとう – обенто, にんじん – морква,
さくらんぼさん – вишня, ケッキ – торт, アイスクリーム – морозиво,
チョコレート – шоколад, ちまけ – рисовий колобок, загорнутий в бамбуковий
лист, たまご – яйце, ぎゅうにゅう – молоко, おさとう – цукор, バター – масло.
Звернемо увагу на те, що в цій тематичній групі присутні як слова суто японського походження (おにぎり, そうめん), так і слова, запозичені з інших мов
(アイスクリーム, ヨーグルト).
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В значно меншій кількості в японській дитячій мові присутні слова, що
можемо віднести до таких тематичних груп:
частини тіла (歯 – зуби, 耳 – вуха, 目 – очі, はな – ніс);
місцевості (お家 – дім, 学校 – школа, 村 – село, 町 – місто,台所 –
кухня);
одяг (ドレス – плаття, サンダル – сандалі, パジャマ – піжама,
ずぼん – штани, くつ – взуття).
Однак лексикон дитини не обмежується лише іменниками. Важливу роль
в дитячій вимові відіграє дієслово. Використовуючи в своїй мові слова, що позначають рухи, дитина, нібито, переходить на інший мовний рівень. Вона вже
намагається не просто сказати якесь слово задля вираження свого бажання,
наприклад, «їжа», а починає використовувати складніші конструкції й точніше
висловлює своє бажання («я хочу їсти»). Наприклад, 遊ぶ – гратися, あげる –
давати, 見つける – шукати, くすぐる – лоскотати, 笑う – сміятися, 聞く –
слухати, 寝る – спати, 飛ぶ – стрибати,歌う – співати, 帰る – повертатися, 光る
– виблискувати, 行く – йти, 来る – приходити, 泣く – плакати, 見る – дивитися,
ひく – грати (на музикальному інструменті), たたく – стукати, 食べる – їсти,
走る – бігти, 咲く – квітнути, 吹く – дути (вітер), 教える – навчати, 洗う – мити. Ці слова, в свою чергу, можемо поділити на дієслова руху, фізичного впливу, стану, сприйняття, емоцій та дієслова розваг.
Можемо зазначити, що група слів руху японської дитини майже не
відрізняється від слів, що застосовують діти інших мовних систем, однак слід
позначити, що дієслово咲く – квітнути та 光る – виблискувати (мається на
увазі світло зірок) використовуються частіш в лексиконі саме японської дитини. Це пояснюється тим, як вже було сказано, що японській мові притаманний
культ природи.
Наступний рівень в лексиконі дитини – використання прикметників. В
японській дитячій мові найпоширенішими є прикметники, що викликають позитивні почуття, адже в житті дитини присутні переважно приємні й гарні відчуття. З огляду на дитячі японські пісні можемо зазначити такі прикметники:
大きい – великий, 楽しい – веселий, 小さい – маленький, 温かい – теплий,
優しい – добрий, 可愛い – милий, きれいな – чистий, красивий, 白い – білий,
美味しい – смачний, 面白い – цікавий, 赤い – червоний, 良い – хороший,
好きな – любимий, 高い – високий, 遠い – далекий, 長い – довгий. Ці прикметники, в свою чергу, можемо поділити на прикметники кольору, форми та
якості.
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Вплив жіночої вимови сприяє наявності у дитячій мові значно більшої
кількості пестливих, ономатопоетичних слів та вигуків. Щодо пестливих слів,
ми виділили деякі слова зі зменшувально-пестливим суфіксом «ちゃん» (
子猫ちゃん ).
Вигуки можуть бути емоційними (позитивні: ヤッホー – yoo-hoo,
ばんざい – Ура!; негативні: あーん – плакати); вольові спонукання, заклик,
оклик, звернення уваги (うぉーやめてくれ – гей, припини! ひゃーたすけてー
– аа, допоможіть); етикетні вирази (こんにちは – доброго дня, さよなら – прощавай, いってきます – до побачення, いっていらっしゃい – гарного тобі дня,
ありがとう – дякую).
Щодо ономатопоетичних слів, то в японській мові ономатопоетичні слова
використовуються набагато частіше, ніж в інших мовах. Це пов‘язано зі специфікою японського мислення, а також з тим, що ономатопоетична лексика додає
мові емоцій та жвавості. Діти застосовують ономатопоетичну лексику частіше
дорослих не для того, щоб забарвити свою мову, а через те, що недосконалість
артикуляторних можливостей сприяє створенню дитиною ономатопоетичних
слів. Через це можемо стверджувати, що дитина, в деякому розумінні, є творцем ономатопоетичних слів.
В японській дитячій мові спостерігаємо наступні ономатопоетичні одиниці: ґіонґо (ぴかぴか – блискучий (зорі), どんどん – стукати (по дверях, барабану), バリバリ – з хрускотом (гризти)); ґітайґо (きらきら – виблискувати,
すやすや – спокійно, мирно, つるつる – слизький. くるくる – кружляти,
もぐもぐ – жувати, へろへろ – втомлений, слабкий, ふるふる - тремтіння,
くんくん - нюхати, ぶらぶら - бовтатися); ґісейґо (めそめそ – хникати, ニャン
– мяукати, ワンワン – гавкати, メエメエ – бекання вівці).
Аналіз лексико-семантичних одиниць показав, що в японській дитячій
мові наявні 56% іменникових слів, а саме слова, що позначають природні явища (25%), назви домашніх і диких тварин та птахів (14%), предметів та речей
(13%), власні та загальні назви людей (14%), їжи (20%), частин тіла (4%),
місцевості (5%), одягу (5%); 16% дієслів: що позначають рух (36%), фізичний
вплив (25%), стан (14%), сприйняття (7%), емоції (7%), розваги (11%); 9% прикметники: кольору (12%), форми (19%), якості (69%); 13% ономатопоетичні
слова: ґіонґо (18%), ґітайґо (64%), ґісейґо (18%); 6% вигуки: етикетні вирази
(55%), емоції (27%), вольові спонукання, заклик (18%).
Дослідивши деякі особливості дитячої мови, можемо сказати, що всі правила тієї чи іншої мови дитина засвоює самостійно, проте багатство словника
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дитини залежить від її батьків, навколишнього світу та, особливо, від фольклору. При виборі фольклору дуже важливо враховувати вік дитини, адже
підібрані не за віком казки чи пісні не дадуть дитині ніякої користі і не розширять її словниковий запас.
Отже, класифікація мови дитини на лексико-семантичні групи є важливим моментом при вивченні, як японської мови з точки зору мовознавства, так і
при вивченні дитячої мови в цілому з точки зору психолінгвістики. Вивчення
процесів становлення мови тієї чи іншої нації дозволяє відслідковувати, як зароджуються різні особливості її менталітету. Більш того, класифікація саме дитячої мови може стати в нагоді при вихованні дитини.
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Г. С. Кальченко, Н. О. Лисенко
ЗАСТОСУВАННЯ КОМПРЕСІЇ В АНГЛОМОВНИХ АФОРИЗМАХ
ПРО ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ЧОЛОВІКОМ І ЖІНКОЮ
У представленій статті розглянуто особливості застосування компресії в
англомовних афоризмах про взаємовідносини між чоловіком і жінкою, що досягається стилістично на синтаксичному та фонетичному рівнях. У зв‘язку зі
зростанням інтересу до афоризмів як надфразових одиниць і їх впливу на комунікативне спілкування чи контекст, це питання сьогодні набуває особливого
значення і актуальності.
Метою даної статті є аналіз особливостей застосування компресії у англомовних афоризмах, визначення її ролі та функцій.
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Афоризм як вид мовної компресії можна характеризувати як узагальнену,
закінчену та глибоку думку певного автора, що виражена в лаконічній, вигостреній формі, відрізняється влучною виразністю й явною несподіванкою думки
[2, 123]. Афоризм належить до того мікрожанру, у якому стислість тексту доведена до максимуму [2, 124].
Завдяки використанню стилістичних засобів і прийомів в афоризмах, які
виступають діючим способом підвищення виразності й емоційності впливу на
реципієнта, досягається стилістична компресія. Завдання автора полягає в тому,
щоб передати основну ідею тексту в максимально стислій і цікавій формі. Для
цього він використовує механізм цілеспрямованої дії за допомогою емоційної
насиченості тексту, залучення уваги прийомами, що призводять реципієнта в
стан, сприятливий для сприйняття інформації. Стилістично вдале повідомлення
дозволяє економно передати великий обсяг інформації, оскільки стильове забарвлення мовних засобів дає змогу передавати в мові, додатково до основних відомостей, інформацію соціальну й емоційну без використання додаткових мовних засобів.
Автори афоризмів часто використовують такий ефективний прийом стилістичної компресії мови, як синтаксичний паралелізм, обумовлений паралелізмом тематичним, і поєднується часто з паралелізмом лексичним і ритмомелодичним. Наведемо приклад використання прийому паралелізму, де частини паралельних конструкцій з‘єднані за допомогою сполучника but:
Man may have discovered fire, but women discovered how to play with it.
Candace Bushnell [3].
Епітети, на думку Ю. С. Бернадської, «найбільш дієві в афоризмі», оскільки сприяють створенню образу, що викликає конкретні асоціації, уявлення. Завдяки створенню неординарних епітетів
текст буде легшим
для запам‘ятовування [1, 183]. Наведемо приклад афоризму, в якому завдяки
використанню двох таких неординарних епітетів (expansive, expensive), текст
стиснений, а зміст максимально інформативний.
My love is expansive. Your love is expensive.
Jarod Kintz [3].
Наступна стилістична фігура, яка доволі часто використовується для синтаксичної компресії, - це антитеза. Протиставлятися можуть різні члени речення та словосполучення. Наприклад, у даному прикладі у зіставленні беруть
участь такі члени речення, як дієслова (to hate, to love – антоніми):
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There is greatness in doing something you hate for the sake of someone you
love.
Rabbi Shmuley Boteach [3].
Одним із синтаксичних засобів, характерних для афоризму, є еліпсис.
Еліпсис дозволяє виділити найбільш важливі елементи у висловленні, коли
елемент, що мається на увазі, може бути легко заповнений з контексту. Всі ці
структурні опущення вказують на щось неявно виражене, припускають осмислення. Також еліпсис сприяє лаконізму і динамічності афоризмів. В афоризмах
еліпсис проявляється через відсутність головних підмета чи причудка. У прикладі наведеному нижче відсутнє дієслово want – man wants self-control.
Woman wants control, man self-control.
Immanuel Kant [3].
В афоризмі широко використовується порівняння, яке надає тексту оригінального звучання, експресію, при цьому зберігаючи лаконічну форму вираження. У прикладі нижче наводиться порівняння як чоловік необхідний жінці,
яке з‘єднується з основною частиною висловлення за допомогою слова like.
A woman needs a man like a fish needs a bicycle.
Meg Cabot, Princess on the Brink [3].
Ще одна поширена стилістична фігура, яку автори широко використовують – асиндетон. Вона полягає у пропуску сполучників, які зв‘язують окремі
слова та частини фраз. Асиндетон посилює виразність мовлення, акцентує в
ньому динамічний аспект, служить для виділення окремих слів:
Man need to hunt, woman obviously understand this – she‘s offering herself as
prey, not easy prey.
Willow Madison [3].
Механізм стиснення тексту також виявляється на синтаксичному рівні.
Специфічною рисою синтаксичних структур афоризмів є переважання поширених або складних речень, які замінюють декілька простих. Наприклад:
Men marry because they are tired, women, because they are curious: both are
disappointed.
Oscar Wilde [3].
В афоризмах також є така синтаксична особливість, коли автор концентрує увагу на обставині чи додатку, виокремлюючи їх комою. Наприклад, виокремлюючи обставину away with love, автор виділяє цю частину висловлення,
робить її більш значимою:
I‘ve got a way with love. Away with love.
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Jarod Kintz [3].
У афоризмах має місце і фонетична компресія, також відома як редукція допоміжних дієслів, тобто скорочення початкових літер допоміжних дієслів. У нашому прикладі замість are стоїть ‘re.
Cheating and lying aren‘t struggles, they‘re reasons to break up.
Patti Callahan Henry [3].
Доволі часто автор вдається до такого стилістичного прийому, як апосіопезис. Цей прийом полягає у навмисному обриві висловлення, автор обмежується натяком. Апосіопезис вводить в афоризм багатозначність, спонукає іншу
сторону до домислювання. Наприклад:
I had a dream about you last night....
Nicole McKay [3].
Отже, ми розглянули особливості застосування компресії в англомовних
афоризмах про взаємовідносини між чоловіком і жінкою. Виявили, що в афоризмі стилістична компресія може мати місце на синтаксичному та фонетичному
рівнях. Проте кожен із видів компресії виконує свою роль у афоризмі.
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ПОНЯТТЯ «РІДНА МОВА» В МОВНО-ПОЕТИЧНІЙ СПАДЩИНІ
Т. Г. ШЕВЧЕНКА
Концепція В. фон Гумбольдта про нерозривний зв‘язок мови з народом,
нацією та його культурою підтверджується багатовіковою історією виживання
українського народу та його мови в умовах різноманітних утисків [3, 24].
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Основною формою категоризації та головним засобом концептуалізації,
як визнають вчені, є концепт, що став предметом опису в працях закордонних
і вітчизняних учених: С. А. Аскольдова, Д. Л. Лихачова, Н. Д. Арутюнової,
Ю. С. Степанова, С. М. Воркачова й інших.
Метою нашої статті є аналіз лінгвокультурного вираження поняття «рідна
мова» у творчості Т. Г. Шевченка.
Наше
дослідження
передбачає
виконання
таких
завдань:
проаналізувати проблему трактування поняття «рідна мова» в мовнолітературному дискурсі Т. Г. Шевченка; розглянути домінантні ознаки поезії
Т. Г. Шевченка із компонентом «рідна мова».
Концепт «рідна мова» в плані змісту виступає ейдетичним [побутовим,
мовним] поняттям, суть якого розкривається насамперед у протиставленні концепту «чужа [іноземна] мова». Рідна мова – оберег спільноти, знаряддя й водночас символ етнічного самозбереження, національної самобутності, вмістилище колективної історичної пам‘яті, засіб самоідентифікації членів спільноти
[3, 32].
Мовознавець В. С. Ващенко проводить паралелі концепту «рідна мова» із
такими лексемами, як рідна мати, рідна земля, рідна країна, рідний народ тощо.
Слововживання такого типу активно використовували й використовують українські поети, вчені, мислителі, зокрема М. С. Шашкевич, Т. Г. Шевченко,
О. О. Потебня, І. Я. Франко, М. С. Грушевський, І. І. Огієнко та інші.
У сучасній українській мові означення рідна [-ий, -е] має широкий діапазон вживання. Прикметник рідна має той самий корінь, що й лексема природна.
Жодна мова, окрім рідної, не може передати особливості та нюанси матеріального й духовного буття етносу. Концепт «рідна мова» в його українському розумінні не може не містити в собі значень, маніфестованих цим коренем, й не
мати ідіоетнічного характеру. Наприклад, у латинській мові однією з назв поняття, яке розглядається, є «sermo nativus», що означає «природжена [вроджена,
корінна] мова» [2, 465]. Народ творить свою мову, лінгвалізує нею світ, зростає,
живе й діє в її атмосфері [3, 269].
Визначальну роль у вихованні патріотизму, любові до рідного народу,
формування самосвідомості, на думку Т. Г. Шевченка, має рідна мова. Вона
є невмирущим виразником народних ідеалів, духовного збагачення: Ну що
б, здавалося, слова / Слова та голос – більш нічого / А серце б‘ється, ожива, /
Як їх почує [4, 327].
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У мовотворчості поета поняття «рідна мова» [часто використовується лексема «слово» подекуди із тією ж семантикою] є однією з домінантних.
Т. Г. Шевченко закликав розуміти й пізнавати рідну мову, тому що людина без
любові до материнської мови не може бути вірною ні своєму народові, ні державі.
Поняття «рідна мова» у творчості Т. Г. Шевченка реалізується через такі
лексеми: рідне слово [4, 185], материнська мова [4, 162], солов‘їна мова [4,
422], материнська пісня [4, 129], стареча мова [4, 65], божа мова [4, 23], моя
мова [4, 24], ласкавеє слово [4, 136], святеє слово [4, 493], наш язик [5, 26], любий український язик [5, 26], милый звук [5, 26], задушевна, прекрасна мова [5,
27], християнська мова [5, 27], за допомогою яких передаються ніжні почуття
автора до рідної мови, народу та України зокрема.
У віршах поета наскрізно звучить заклик до шанування української мови
та держави, з метою досягнення кращої долі для українців: ...Любітеся, брати
мої, / Украйну любіте, / І за неї, безталанну, / Господа моліте [4, 16], Свою
Україну любіть, / Любіть її... Во время люте, / В остатню тяжкую минуту /
За неї Господа моліть [4, 315].
Національна окремішність через слово у протиставленні «свій» – «чужий» – це інший напрям трактування Т. Г. Шевченком слова як такого. На нашу думку, поет інтуїтивно відчував внутрішню форму цієї лексеми, її глибокий
зміст, сприймав слово як щось винятково своє: В своїй хаті своя й правда, / І
сила, і воля [4, 215] та водночас часте протиставлення слов‘янства «німецькій
пучині»: І брат з братом обнялися / І проговорили / Слово тихої любови / Навіки і віки! / І потекли в одно море / Слов‘янськії ріки! [4, 215].
Т. Г. Шевченко чітко окреслює опозицію рідна мова – москальська мова,
яка виявляється як на прозовому, так і на поетичному тлі письменника:
Ще раз прошу, напиши мені письмо, та по-своєму, будь ласка, – а не
по-московському...[5, 26], Кохайтеся, чорнобриві, / Та не з москалями, / Бо москалі – чужі люде, / Роблять лихо з вами [4, 30], Бачиш, у мене давно вже думка
заворушилась перевести його, те «Слово», на наш милий, на наш любий український язик [5, 28]. Отож, концепт «рідна мова» у поета синонімізується із
правдою, добром і домівкою.
Таким чином, розглядаючи поняття «рідна мова» в мовно-літературному
дискурсі Т. Г. Шевченка, констатуємо, що значна кількість словосполук належить до лексико-семантичної групи на позначення почуттів – людських станів і
має яскраво виражене позитивно-оцінне забарвлення в спогадах автора; проте
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він вказує й на історичну долю українців – якщо наступне покоління втрачає
розуміння значення «слова», то мова поступово відмирає. У мовотворчості
Т. Г. Шевченка простежується вживання словосполуки рідна мова переважно із
семами «своя», «наша», а також вона часто ототожнюється із лексичною одиницею «слово». Аспект подальших досліджень убачаємо, зокрема, у цілісному
вивченні ідіостилю Т. Г. Шевченка через ключові концепти, що сприятиме деталізації нашого аналізу.
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А. О. Козловська
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕНЬ КОЛЬОРУ ЯК СПОСІБ НЕПРЯМОЇ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕРОЇВ РОМАНУ Ф.С. ФІЦДЖЕРАЛЬДА
«ВЕЛИКИЙ ГЕТСБІ» 
Кожна країна завжди характеризується певним кольором. Завдяки цьому
у народа складається певне враження про ту чи іншу країну. Символіка кольору
грає важливу роль, тому що з її допомогою кожна епоха людства малювала собі
картину людства. Наприклад, для народів Далекого Сходу це символ любові,
народження, життя, піднесених почуттів, а також, символізує удачу і свято. У
Китаї червоний колір носять наречені як символ витривалості і віри, а в Індії
він символізує чистоту. Європа ж, навпаки, бачить в цьому кольорі гріх і жертовність. Для жителів Південної Африки це колір скорботи, а для Австралійських аборигенів — колір землі. У США і Японії червоний колір символізує небе-
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зпеку і терористичну загрозу, як це не дивно здається для китайців, адже для
них це колір щастя.
Завдяки мовним засобам кольоропозначень ми можемо не тільки зрозуміти, але і відчути те, що хотів донести до нас автор. «Кольори діють на душу,
можуть збуджувати думки, які нас заспокоюють або хвилюють, засмучують або
радують» [1, 33]. Саме тому велика кількість поетів і письменників використовують у своїх творах повні засоби, що позначають колір.
Л. А. Качаєва пише: «Зображення кольору в літературі — не самоціль, і
всі найтонші колірні відтінки існують не самі по собі, не поза художнього цілого, а служать втіленню творчих задумів художнього слова. І тут, у використанні
кольору, лежить, без сумніву, одна з найбільш індивідуальних рис авторського
бачення світу й втілення його в художній практиці» [2, 18]. Перші спроби дослідити кольоропозначення були здійсненні у ХХ столітті. Поштовхом до цього
став новий підхід у вивченні системності лексичних одиниць.
Колоративна лексика у художньому творі вказує читачеві на ті особливості, на які хотів звернути увагу автор. Це дає змогу відчути думки автора, емоційний стан та настрій, з яким він писав цей твір. Кольоропозначення вказують
на ставлення автора до описуваного предмета чи явища.
Коліративна лексика може використовуватися автором у різних цілях: для
точної передачі кольору певного предмету, або ж може служити фоном, висловлювати внутрішній стан героїв.
Як відзначає Н. І. Платонов: «Колір у літературі, на відміну від кольору в
живописі, — функція неусвідомлена, інтуїтивна» [3, 372].
Колір і його символи є невід'ємною частиною відомого роману Френсіса
Скотта Фіцджеральда "Великий Гетсбі". Створюючи образи героїв, Фіцджеральд поєднує в собі роль художника і письменника і зображує своїх героїв за
допомогою кольору, який протягом усього роману асоціюється тільки з ним.
Слід зазначити, що письменник використовує в основному базові кольори, щоб
створити однозначні образи героїв, які є зрозумілі читачеві.
Читач найчастіше стикається з білим кольором (використовувався у тексті 48 разів). Білий колір, якому зазвичай приписуються світло, невинність і чистоту, Фіцджеральд використовує для створення метафоричного контрасту.
Так, за допомогою білого кольору він описує Дейзі і Джордан, коли читач вперше стикається з ними. «They were both in white, and their dresses were rippling
and fluttering as if they had just been blown back in after a short flight around the
house ». «Daisy and Jordan lay upon an enormous couch, like silver idols weighing
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down their own white dresses against the singing breeze of the fans ». Автор представляє героїнь як граціозних і невинних дівчат, саме в такому образі. Дейзі
прагне постати перед людьми як щира й безневинна істота, для чого і оточує
себе білим кольором. Проте пізніше автор глибше розкриває характери дівчат і
показує, що це враження оманливе, і білі наряди втілюють багатство, гроші і
безтурботність.
Сірий колір у Фіцджеральда є прототипом старості, печалі, злиднів і відсутності життя. У романі автор використовує даний колір лише 17 раз в основному для опису долини шлаку і її жителів, їх злиденної одноманітності життя і
психологічного стану. «Occasionally a line of gray cars crawls along an invisible
track, gives out a ghastly creak, and comes to rest, and immediately the ash-gray men
swarm up with leaden spades and stir up an impenetrable cloud, which screens their
obscure operations from your sight».
Чорний колір (13) в сприйнятті автора не відрізняється від загальноприйнятого і символізує печаль, небезпеку і смерть. Наприклад, автор використовує
його, коли говорить про смерть головного героя і його похоронах: «... A lovely
Jewess appeared at an interior door and scrutinized me with black hostile eyes».
«About five o'clock our procession of three cars reached the cemetery and stopped in
a thick drizzle beside the gate - first a motor hearse, horribly black and wet».
Незважаючи на те, що Фіцджеральд не так часто використовує колірний
термін «зелений» (17), даний колір являється одним з основних. Він асоціюється у читача з головним героєм роману, з Джеєм Гетсбі, і його бажанням, надією
знову бути з тією, заради якої він багато досяг. Зелений вогник є символом мрії
Гетсбі про Дейзі: «... Distinguished nothing except a single green light, minute and
far away, that might have been the end of a dock ».
Автор не випадково вибирає цей колір. В англійській мові він символізує
рішучість і нев'янучий характер об'єкта. Таким чином, зелений колір характеризує Гетсбі, який, незважаючи на час і численні перешкоди, продовжує вірити в
свою мрію. Вона стає головним сенсом і стимулом в його житті.
Синій в «Великому Гетсбі» використовується як для опису природи:
«Slowly the white wings of the boat moved against the blue cool limit of the sky », так
і для зображення печалі, смутку і незгоди. Так, синій колір з'являється в романі
при описі стану Уілсона після смерті його дружини: «... He noticed a change in
the room, a blue quickening by the window, and realized that dawn was not far off.
About five o'clock it was blue enough outside to snap off the light ... ».
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Згадки про червоний колір досить рідко зустрічаються в даному творі.
Він використовується для опису розкішного оздоблення будинку Б'юкенену,
наприклад: «... A cheerful red-and-white Georgian Colonial mansion, overlooking
the bay», «Rippled over the wine-colored rug, making a shadow on it as wind does on
the sea». Але в той же час по опису предметів, оточуючих чоловіка Дейзі, можна зробити деякі висновки про його характер, наприклад, можна сказати, що
Том є різким, імпульсивним і агресивним героєм.
Символіка сонячного світла, відображена у відтінках зеленого і жовтого
кольору, в переливах світла різної сили — від слабкого мерехтіння до сліпучого
сяйва, ще більш складна і багатозначна, ніж символіка місячного світла. З одного боку, золотий колір асоціюється з багатством (прилад з матового золота на
туалетному столі Гетсбі — речове свідчення його виконаної мрії про багатство і
могутність). З іншого боку, було б спрощенням бачити в цьому образі лише символ багатства. Крім соціальногозмісту в ньому — зміст поетичний; обидва сенсу переплітаються, так що в голосі Дейзі чується і незрозуміла чарівність, і
дзвін монет, і сама вона — не просто багата дівчина з товариства, але «дівчина
золотої мрії героя» («golden girl»). Золото і срібло є в романі в неоднозначному
світлі і сенсі — істинного і помилкового; поезії і мішури (Гетсбі служить не
тільки романтичному ідеалу, але і богу вульгарної, мішурної краси: «Не was a
son of God ... — and must be about his Father's business, the service of a vast,
vulgar and meretricious beauty»), зоряного сяйва і покупної розкоші («Her porch
was bright with the bought luxury of star-shine»), багатства матеріального і багатства, повноти життя («She vanished into her rich house, in to her rich, full life»).
Отже, проаналізувавши базові визначення кольору та їх застосування в
романі «Великий Гетсбі», слід зробити висновок, що в цьому романі автор використовує основні кольори спектру, при цьому надаючи їм оціночний характер і неповторний сенс. Визначення кольору розкривають характери персонажів, і надають розповіді особливу глибину і експресивність.
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В. А. Койтемирова , О. М. Крайняк 19
ГРАМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СЛОВОТВІРНИХ СТРУКТУР
СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Мова – найважливіший засіб людського спілкування, тому виникає постійна потреба у творенні нових слів. Збагачення словника – це один з найважливіших чинників розвитку мови, свідчення його динамічного характеру. Словотворення є галуззю мови, де взаємодія граматики і лексики виявляється
найбільш чітко.
Історія вивчення словотвору німецької мови сягає перших граматик нововерхньонімецької мови (XVI століття). У ХІХ-ХХ століттях словотвір стає частиною великих історичних граматик. Але лише у другій половині ХХ століття
відбувається інтенсивний розвиток і становлення науки про словотвір як такої
(Ф. Клуге, М. Степанова, В. Генцен, В. Фляйшер, Й. Ербен та ін.).
Питання про місце словотвору у системі мови, а тим самим і вчення про
словотвір у лінгівістиці до сьогодні не має одностайного рішення, хоча словотвір різних мов, у тому числі і німецької, здавна будо предметом наукового дослідження багатьох лінгвістів. У працях Я. Гріма, Г. Пауля, В. Вільманса, О. Бехагеля, К. Ф. Бекера, Л. Зюттерліна та ін. вперше виділено самостійний об‘єкт
лінгвістичного аналізу – словотвірну побудову мови і закладено основи нової
лінгвістичної дисципліни.
Словотвір – це мовний процес, у результаті якого на основі існуючих у
мові слів, словосполучень та речень створюються нові, похідні слова. Словотворення є основним засобом збагачення словникового складу мови, поповнення словника новими лексичними одиницями [3, 110].
Словотвір (синоніми: словотворення, деривація) – розділ мовознавства
(традиційно – граматики), що вивчає будову і творення похідних слів [2, 437].
Він має статус проміжного мовного рівня, оскільки словотвір тісно пов‘язаний
із іншими розділами мовознавства, зокрема: з лексикологією, тому що кожне
слово є частиною словарного складу; з граматикою, має найбільш системні
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зв'язки, зокрема з морфологією, оскільки нові слова оформлюються за законами
даної мови як певні частини мовлення. Більш того, засоби словотвору і
формоутворення частково збігаються, оскільки поєднують значення деривату і
граматичне значення.
Місце німецького словотворення в системі мови досі до кінця не визначене. Зазвичай воно розглядається в рамках лексикології або граматики, однак,
будучи пов'язаним і з граматикою, і з лексикою, словотвір має власні, тільки
йому притаманні риси. Німецький словотвір виділяє прості, похідні та складні
слова. Словотворчі моделі є класифікацію цих слів і включають вісім рівнів:
модель кореневих слів, модель безафіксного словотвору, префіксальна, суфіксальна, префіксально-суфіксальна моделі, модель основ з напівпрефіксами і
напівсуфіксами та означальний словотвір.
Техніка побудови нових слів на основі вже існуючих називається словотворчої технікою, яка тісно пов'язана з граматичною будовою мови. Саме з цієї
причини є можливим говорити про зв'язок словотворення з граматикою. Так,
наприклад, словотворча форма слова не тільки вказує на приналежність іменника до того чи іншого роду, але також і на те, до якого типу відмінювання він
відноситься і за яким принципом утворюється множина даного іменника
(наприклад, іменники з суфіксом -er, -ler відносяться до чоловічого роду, сильного типу відмінювання і не отримують закінчення у множині).
У наукових роботах деяких авторів словотвір розглядається як частина
граматики, наприклад, В. Хенце визнає словотвір частиною граматики і вказує
в якому порядку повинні вивчатися різні аспекти граматики, наголошуючи на
особливому місці граматики в системі вивчення словотворення [5].
Ототожнення словотвірного значення з граматичним ґрунтується на трьох
положеннях: 1) обидва значення мають свої власні засоби; 2) обидва належать
до формально виражених значень, які можна отримати в результаті визначень
формальної операції; 3) обидва утворюються за структурним зв‘язком.
До граматичних способів німецької мови відносяться: 1) афіксація;
2) чергування; 3) наголос; 4) повтори; 5) словоскладення; 6) суплетивізм; 7)
спосіб порядку слів; 8) спосіб інтонації. Способи, які виражають граматичні
значення засобами, що знаходяться у межах слова, називають синтетичними, а
способи, які виражають граматичні значення засобами, що знаходяться поза
словом, –аналітичними.
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До словотворчих формантів належать префікси, суфікси, закінчення,
усічення чи складання основ, наголос тощо. Отже, афіксація, словоскладання
та наголос є спільними засобами для словотворчих і граматичних значень.
Згідно з іншою думкою, словотвірне значення наближається до граматичного, тому що, по-перше, словотвірне значення характеризується формальними
засобами, до яких належать і словотвірні, і граматичні, тобто формотворчі; подруге, граматичне і словотвірне значення описують лексичну будову мови, носієм якої є слова; по-третє, граматичні і словотвірні категорії володіють у плані
вираження засобами, які мають функціональну спільність; словотвірне значення наближається до типів значення, що мають морфологічне вираження [1, 24].
У словотвірному аналізі німецької мови центральним поняттям є морфема – мінімальна значуща одиниця лексеми. Всі морфеми німецької мови
поділяються на лексичні (тобто словотворчі) і граматичні. Останні мають місце
в складі граматичних форм у вигляді суфіксів (суфікси числа), префіксів і
флексій. У загальному значенні словотворчий аналіз є морфемним розбором,
способи реалізації якого різні. Можливе виділення виключно словотворчих
морфем з слова. Наприклад: unglücklich – un-glück-lich. У цьому випадку показана лише структура слова, що включає префікс un-, корінь –glück- і суфікс lich. Семантика проявляє себе при аналізі по безпосередньо складовим: unglücklich -> Unglück +-lich -> Un-+ Glück. Прикметник unglücklich є продуктом
суфіксального словотворення від іменника Unglück, який, в свою чергу, префіксально утворений від іменника Glück. Таким чином, показано напрям
похідності (від прикметника до іменника) і однозначна модель кожного ступеня
членування (суфіксальним, префіксальним) [1,132].
Лексичне значення розуміють як відношення до денотата, до реальних
уявлень, граматичне – як відношення між денотатами, між уявленнями, то словотвірне значення похідних можна визначити як класифікаційно-модифікуюче
та кваліфікаційне взаємовідношення між твірною основою та афіксом, як результативне значення взаємодії афікса з твірною основою [4, 127].
Порівняльно-типологічний опис словотворення дозволяє йти від більш
відомого – співвідношення між двома мовами в галузі морфології і синтаксису
– до менш відомого – співвідношення між ними в галузі лексики і семантики.
Отже, словотвір як окрема галузь мовознавства почав вивчатися відносно
недавно. Словотвір і граматика мають спільні засоби для утвореня нових слів.
До них відносяться афіксація, словоскладання та наголос.
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О. М. Колпакчі, Я. І. Рибалка20
ПОРІВНЯННЯ ЯК ЗАСІБ УВИРАЗНЕННЯ МОВЛЕННЯ
У РОМАНІ МАРІАННИ МАЛИНОЇ «ВИПАЛЕНИЙ ШЛЯХ»
Роман М. Малиної «Випалений шлях», у якому розповідається про життя
й становлення сучасної молоді, ще досі не був предметом лінгвістичних досліджень. Художні засоби твору дуже яскраві й різноманітні. Однак найпоширенішим тропом, що привернув нашу увагу, є порівняння.
Порівнянням є троп, побудований на зіставленні двох явищ, предметів,
фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого. Стилістична роль
порівнянь полягає у виділенні якоїсь особливості предмета чи явища, яка виступає дуже яскраво в того предмета, з яким порівнюється дане явище. Порівнюватися може все – живе й неживе, фізичне й психічне, конкретне й абстрактне: «Низько в небі стримить, як золотий серп, пізній місяць…Через його спотикаються хмаринки, прудкі й ворухливі, як рибки» [2, 41].
Порівняння у творі «Випалений шлях» вживаються для співставлення
певної номінації з тим, чи тим явищем природи, дією, твариною, людиною, або
абстрактним поняттям, що дозволяє розділити їх на декілька семантичних груп,
а саме:
1) для співставлення номінації з явищами: «Мене трусонуло, як електричним розрядом» (дуже високий удар струмом, який може пошкодити тіло
20

Колпакі О. М., Рибалка Я. І., 2016

139

людини) [2, 8]; «У мене всередині зробилося порожньо, як при різкому спуску на
каруселі» (під час спуску на каруселі людина відчуває страх, і нічого, окрім
нього) [2, 11]; «Це породжувало тоскне, як біль у шлунку, відчуття своєї нікчемності та неясні передчуття невідворотності грядущих тривожних подій»
(порівнюється із пекучим, нестерпним болем, при якому невідомо, коли йому
прийде кінець і чи можна його зупинити взагалі) [2, 16]; «Він склав пальці,
знаєте, як ото показують «фак»» (складати пальці так, щоб показати непристойний жест) [2, 5]; «Антоніна зупинила нашу групу і посунула до монгола.
Гаркнувши привітанням, як мінометним залпом, вона вмить зруйнувала довершену гармонію вранішнього спокою» (мовлення людини порівнюється із мінометним запалом, бо така ж гучна, дзвінка, гамірна, шумлива, гримка, розкотиста, приголомшлива, така, яка за одну мить може заглушити усе довкола) [2,
17]; «Я відчув у грудях неприємну порожнечу, як передчуття чогось тривожномерзотного» (порожнеча у грудях порівнюється з тривогою, печаллю, сумом,
відчаєм, розпачем, передчуттям якоїсь мерзенної події, яка от-от має статися)
[2, 21]; «На землю прийшло ще невпевнене, боязке тепло, наче весна хоч і стояла на порозі, але ще роздумувала — чи варто заходити» (тепло порівнюється із
ранньою, мінливою весною, яка після зими ніяк не може розбудити природу)
[2, 38]; «Тільки її зелені очі, як дві зірочки, таємниче поблискували у темряві»
(очі такі ж ясні, привітні, загадкові, сяючі, мов зорі на нічному небі) [2, 40];
«Від його погляду мене пробрало, як від льодяного душу» (його погляд був таким же суворим, холодним, колючим, як лід, що падає разом із дощовими краплями) [2, 40] тощо;
2) для порівнювання людей із тваринами: «Стюардеса з важкою щелепою, як у коняки» (дуже негарна, широка щелепа з великими зубами, схожа на
конячу) [2, 4]; «СС була брюнеткою з товстеньким, як у підсвинка, обличчям і
маленькими каламутно-сірими, близько посадженими масними очима» (обличчя порівнюється з поросячим, оскільки воно таке ж кругле, товсте, а очі маленькі та не мають чіткого кольору) [2, 13]; «А загалом від занять із Сигізмундою ми всі придбали смугасті, як у тигрів, тіла та повні голови туманних понять, дбайливо запакованих у різноманітні схеми» (смугасті тіла – у значенні
побиті смугами, схожими на смугасте забарвлення тигра) [2, 14]; «— Це ж
місяць! Він — як котяче око!» (такий же проникливий, таємничий, загадковий,
всевидячий, магічний і містичний, як очі кота) [2, 41] тощо;
3) порівняння, в основі яких лежать агентивні назви: «Кіт був спокійним,
як дзен-буддист із оповідок СС» (перебував у стані повного спокою, мав дуже
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безтурботний, безпечальний, стриманий вигляд, подібний до буддиста, що за
дзенськими вченнями шукає повної душевної рівноваги й гармонії) [2, 15]; «У
нього були вузькі очі, як у китайця чи японця» [2, 16]; «– Ага! Щастить! Як
потопельникам…Ось! Дивися! – Шуля закотив рукав уніформи. І я, побачивши
на його руці величезний свіжий іще червоний синець, аж присвиснув» (вжито із
саркастичним значенням: «сумнівне» щастя людини, яка тоне, і її врятувати
вже ніхто й ніщо не може) [2, 15]; «Десь за півгодини Миша несподівано верескнула: — Ой! У мене вийшло! — і заблищала очима, як іменинниця» (очі дівчини
порівнюються саме з очима іменинниці, бо на той момент вони були такими ж
радісними, щасливими, веселими, як у День народження, коли дарують приємний, неочікуваний, несподіваний і захоплюючий сюрприз) [2, 18]; «— Мені
наснилася прегарна жінка... вродлива, як богиня, — замріяно повторила Свєтка
і всілася поряд» (краса чудової жінки порівнюється з неземною красою якоїсь
прекрасної богині) [2, 40]; «Вони ходили, наче клони, одягнуті в сірі костюми й
білосніжні сорочки з обов‘язковою краваткою» (порівнюються з клонами, бо
учні були однаковими за своїм зовнішнім виглядом, одягнутими в одні й ті ж
сірі сорочки й білосніжні костюми) [2, 1] тощо;
4) порівняння, в основі яких лежать соматизми: «Гладенький, як коліно,
лоб монгола відбивав промені вечірнього сонця, що лилися з великого вікна
навпроти, незгірш за дзеркало» (лоб порівнюється із коліном, бо має таку ж
круглу форму, колір, шкіру) [2, 16] тощо;
5) співставлення номінацій із різними скульптурами, спорудами, предметами, коштовностями, машинами: «Непробивна, як бетонна стінка. Що, послухати сюди прийшла, чи що?» (така ж, як міцна, незламна, невразлива, стійка,
як стінка з бетону, котру нічим не можна зламати й знищити) [2, 17]; «Спочатку він, як завжди, сів і застиг, як кам‘яний бовван» (мав такий же нерухомий,
спокійний, млявий вигляд, як кам‘яна статуя, яка не подає ніяких ознак життя)
[2, 19]; «Його погляд ковзнув по мені й зачепився, мов гачком» (погляд зупинився на певній людині, бо знайшов у ній щось потрібне, цікаве) [2, 19]; «Гойдалка вмить завмерла, гупнувшись об щит, як об гумову перепону» (гумова перепона порівнюється з щитом, бо щит такий же міцний, твердий, небиткий, як і
гума, оскільки об нього можна вдаритися й зупинити рух від такого сильного
удару) [2, 38]; «Темне небо дійсно було обсипане блискучими, як діаманти,
зірками» (зірки порівнюються із діамантами, оскільки такі ж ясні, чисті, прозорі, іскристі, блискучі, як і дорогоцінне каміння) [2, 39]; «Мов вирізаними з
паперу, зеленими велетами на тлі блакитного неба» (схожі на паперові фігур141

ки, які можна вирізати різного кольору й форми, на власний смак) [2, 5]; «Сунула огрядна, схожа на бронетранспортер тітка-солдатофонша» (огрядна, здоровенна жінка, яка за розмірами схожа на бойову броньовану колісну або гусеничну машину) [2, 5]; «Вітьок сидів, обвішаний нами з обох боків, як тітка
клунками» (людей було так багато, як і клунків біля тітки) [2, 3]; «Слухняно, як
роботи» (порівнюються з роботами, бо виконували усі поставлені перед ними
завдання, згідно з наказом, рухи їх були точними й унормованими) [2, 8] тощо.
Дослідивши лексико-семантичні особливості твору М. Малиної, можемо
констатувати, що найбільш поширеним видом тропів є порівняння, які яскраво
увиразнюють текст, допомагають влучно описати персонажів, підкреслюючи як
їх позитивні, так і негативні риси.
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К. А. Команчук21
ЛІНГВОСЕМАНТИЧНІ ОЗНАКИ УМОВНОГО РЕЧЕННЯ
У НІМЕЦЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
У складнопідрядних реченнях із підрядними умови простежується безпосередній зв‘язок двох дій чи ситуацій, при реалізації однієї з яких (зміст підрядної частини), друга може чи могла б стати фактом дійсності (зміст головної
частини). Семантико-синтаксична складність таких речень зумовлена насамперед багатогранністю самого умовного значення. Автори німецької академічної
граматики наголошують, що «умова як категорія є гіпотетичною у широкому
розумінні слова» [5, 84]. Супермодель складнопідрядного умовного речення
складається із двох блоків моделей – індикативного та кон‘юктивного гіпотаксису. Такий розподіл відповідає традиційним уявленням і вважається правомірним, оскільки морфологічна категорія способу дії дієслова, яка виражається в
опозиції індикативу та претерітального кон‘юнктиву, виступає для умовного
гіпотаксису в якості синтаксично релевантної морфологічної категорії. Спо©
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стерігається вживання термінів «індикативний» та «кон‘юнктивий» гіпотаксис,
поряд із термінами «реальний» та «ірреальний» [2, 173].
Якщо гіпотетична залежність між двома ситуаціями є регулярною, то функціонально підрядні речення зближаються з підрядними часу. Умовне значення в таких реченнях зберігається, але при цьому виявляється часова співвіднесеність дій головного й підрядного речень, наприклад: Коли мовить зброя, музи
мовчать. – Wenn die Waffen sprechen, schweigen die Musen. При послабленні
гіпотетичного зв‘язку та підсиленні реального значення зв‘язок набуває причинового значення [3, 122]. Важливим для характеристики складнопідрядного
умовного речення є визначення позиції мовця, тобто того, хто говорить до того,
про що йде мова. Мовець може бути інформованим або ж слабо чи не інформованим про відповідність чи не відповідність предметної ситуації актуальній
дійсності. Функціонально-семантичне ядро умовних підрядних речень становлять такі, що не мають супровідних значень, і основний зміст яких передає значення умови, реальної чи нереальної, приміром: Wenn auch weiterhin kein Regen
fällt, können die Pflanzen darunter leiden. – Якщо і надалі не буде дощу, рослини
можуть постраждати. Як видно з прикладів, при вираженні часової віднесеності
умови дієслова в українській мові не розрізняються, у той час як в німецькій
мові вживаються різні темпоральні форми. Крім того, в одному складному реченні можуть поєднуватися різні часові плани з відповідною диференціацією
форм німецької мови та недиференційованими формами в українській [1, 147].
У семантиці складнопідрядних речень, у формах вираження, можливих
перетвореннях та кореляціях між українською та німецькою мовами існують
значні збіги. Але слід відмітити і наявність деяких розбіжностей. Це стосується,
наприклад, речень, які вживаються в неозначено-особовому та узагальненому
значенні. Такими для німецької мови є речення із займенниковою формою присудка: Dasselbe, wenn man der Reihe nach hundert seltsame Gewächse betrachtet, so
unterscheidet man sie doch nicht, man vereint sie im Gedächtnis zu einem … – Так,
коли ти оглянеш підряд сотню диковинних рослин, то все ж їх відрізниш,
поєднаєш їх у пам‘яті в єдине [1, 209].
Зосередимося на деяких прикладах з німецького медійного дискурсу,
охарактеризуємо релевантні ознаки матеріалу з погляду різних наукових підходів та засобів реалізації умовного значення. З погляду семантики речення з
умовним значенням можна розподілити на пропозитивні (Propositionale) та гіпотетичні висловлювання (Äußerung). Наведемо приклади:
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Anders sieht das wiederum aus, wenn solche Zugeständnisse allen EUNationen gemacht würden – dann findet vieles Zustimmung. – Der Spiegel, Februar
2016;

Bauministerin Barbara Hendricks sagte ebenfalls der „Welt am Sonntag―: „Eine Wohnortzuweisung für einen gewissen Zeitraum kann ein sinnvolles, ergänzendes Instrument sein, wenn es richtig ausgestaltet ist―. – Welt am Sonntag,
März 2016.
У плані прагматики умовні висловлювання розподіляються на такі, що
містять обмеження (нерідко також агресивне обмеження, тому вчені ведуть мову про використання адвербіальних засобів пом‘якшувальної мовної стратегії
висловлювання). Приміром:

„Integration funktioniert nicht, wenn sich Gettos bilden―, sagte der stellvertretende Unions-Fraktionsvorsitzende Thomas Strolb. – Welt am Sonntag, März
2016;

Ausnahmen kann es nur geben, wenn am Wunsch-Wohnort zwei Dinge
vorhanden sind: ein existenzsichernder Arbeitsplatz und eine eigene Wohnung. –
Welt am Sonntag, März 2016.
У структурно-синтаксичному аспекті мовний матеріал можна угрупувати
з погляду уживаних сполучників (wenn, falls, нульовий сполучник) та місця підрядного речення (Nebensatz) відносно головного (Matrixsatz), це може бути
положення перед чи після нього, відповідно im Vorfeld / im Nachfeld: Einfache
Wahrheiten sind nur scheinbar simpel. Zum Beispiel diese: Einfache Wahrheiten sind
nur scheinbar simpel. Falls ein Staat seine Grenzen nicht sichern kann, verliert er seine Staatlichkeit. – Der Spiegel, März 2016.
Щодо функціонального навантаження сучасні теоретики пропонують
особливо розгалужену класифікацію. Тут фігурують такі різновиди умовних
значень: релевантне (Relevanz-Konditionalsatz), ілокутивне (IllokutionsKonditionalsatz), коментар до позиції мовця (Einstellungskommentierender), коментар до формулювання (Formulierungskommentierender), скерування уваги та
структурування дискурсу (Aufmerksamkeitssteuernder und diskursstrukturierender
Nebensatz). Проілюструємо:

Sie ermittelten eine deutlich mehrheitliche, wenn auch unterschiedlich
ausgeprägte Unterstützung der Bürger für die EU-Mitgliedschaft ihres jeweiligen
Landes. – Der Spiegel, März 2016.

Wenn sie solche Meinungen ohnehin vorwiegend unter Nutzern verbreiten, die dazu neigen, Verschwörungstheorien und Gerüchte zu glauben und nicht zu
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hinterfragen, werden sie diese wohl kaum als „falsch― markieren― – Der Spiegel,
Februar 2016.

Neben Fragen zum Brexit, dem britischen Referendum über den Verbleib in der EU, ging es den Forschern auch um die Einstellungen der Bürger zur Europäischen Union, zur generellen Frage von Referenden sowie dazu, ob man Großbritannien weiter in der EU halten wolle – und wie man damit verfahren sollte, wenn
sich die Briten für den Brexit entschieden. – Der Spiegel, September 2015.
У палітрі підходів та напрямів до вивчення розгляданого явища велику
роль відіграє визначення модальності умовного висловлювання (Modi), реальна
(Realis), ірреальна (Irrealis), ірреальна у минулому (Irrealis in der Vergangenheit),
негативно забарвлений зміст висловлювання (negierende Modalität).

Wenn in Deutschland plötzlich Krieg ausbrechen würde, dann sähe ich
als Flüchtling wahrscheinlich genauso aus, denke ich. - Der Spiegel, März 2016.

Möglicherweise, so spekuliert Nasa-Astronom Irizarry, lassen die
Schweifsterne es doch noch leuchten, falls kleinere Bruchstücke der Kometen Ende
März als Sternschnuppen zur Erde regnen. – Der Spiegel, November 2015.
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Г. А. Кривохат, І. П. Мамчич
МОВНОСТИЛІСТИЧНІ ФУНКЦІЇ ТРОПІВ В ПОЕЗІЇ
ЮРІЯ БУРЯКА
Сучасна лінгвостилістика постулює образну теорію поетичної мови як
моделювальної системи, що характеризується певною пізнавальною потужністю та обов‘язковою вмотивованістю мовних одиниць. Тенденція розглядати по© Кривохат Г. А., Мамчич І. П., 2016
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етичний образ у взаємозв‘язку з процесами мислення людини, пізнання й діяльності свідомості бере витоки з положень О. Потебні, який трактував образ як
засіб мислення та пізнання. Використані у творі мовні засоби – це «не щось
привнесене ззовні, сама тканина твору без них не існує», вони, забарвлюючись
«різноманітними переносно-метафоричними і стилістичними відтінками, сплавляються висловлюваною письменником ідеєю в єдину образну систему» [2,
45]. Створюючи художній образ на базі інформації, що отримується через сенсорні та моторні канали, митець будує власну модель бачення світу в цілому та
в окремих його проявах.
Дослідження законів формування цих художніх моделей світу, зокрема
специфіки їх «будівельного матеріалу» – художніх засобів завжди було актуальним питанням для лінгвістів. Сучасна наука має достатньо обґрунтовані прийоми і методи лінгвістичного аналізу художнього тексту. На сучасному етапі
розвитку мовознавства науковці вивчають текст у багатьох аспектах: власне лінгвістичному (Ф. Бацевич, Н. Валгіна, Л. Мацько та ін.), психолінгвістичному
(Л. Калмикова, О. Коломійцева, О. Кудоярова, О. Холод та ін.), лінгводидактичному (О. Козарцева, В. Мельничайко, М. Пентилюк та ін.).
Кожен поетичний текст – це система взаємопов‘язаних семантичних концептів, що в ідіостилі окремого автора має неповторний характер. У цьому аспекті науково ціннісним є аналіз поетичного доробку сучасного українського
поета Юрія Буряка, адже його творчість – зразок високохудожньої та інтелектуалізованої поезії не лише українського, а й світового літературного процесу. У
2015 році Ю. Буряк нагороджений вищою нагородою – він став лауреатом Національної премії України імені Т. Г. Шевченка за книгу поезій «Не мертве море…» [1]. Поезія Ю. Буряка в площині українського літературного процесу вирізняється глибокою філософічністю, різноплановим тематичним спектром, розмаїттям семантичних трактувань самого тексту, певною герметичністю смислового навантаження.
Мета нашого дослідження – визначити особливості системи тропів авторського тексту в аспекті творчого сприйняття і відображення світу митцем на
матеріалі поезії Юрія Буряка.
Оскільки художня мовотворчість будь-якого поета є відтворенням індивідуального ставлення до дійсності, то розмаїття форм, у які автор «зодягає»
зміст чи поняття, може бути безкінечним. Проте особливість індивідуального
стилю Ю. Буряка полягає не лише в подоланні традиційного, а й у власне авторському поєднанні та використанні типових образів та мовних засобів: Понад
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Петрівкою заграви метафізичної сталі / Наскрізь проймають багатоповерхову коробку [1, 19]; гелікоптер пролітає з баддею – гасять пожежу / я горю
приялтинськими лісами [1, 223]. Внутрішня форма метафори, як авторського
мовного виразу рефлексії на світ, передається в поетичному контексті Ю. Буряка відомими лексичними засобами шляхом неповторного їх поєднання та переосмислення: Де тіні / старих еміґранток живуть – / старих, тобто перших, /
не віком / геть молодих – / з важкістю в чреслах / і, сонцем у животах, / що
зійде колись над Вітчизною [1, 132].
Для мови поетичного доробку Ю. Буряка характерна фрагментарність,
певна штриховість, уривчастість фрази. Таку специфіку авторського висловлення зумовлено, вважаємо, своєрідністю сприйняття дійсності: поет концентрує увагу на вартих художнього осмислення об‘єктах реальності: Всього лише
капля з хмари / впродовж хвилини чи двох / падає в борозну і зароджує світ [1,
204]. Рефлексія на світ в авторському мовленні зазнає такої ж фрагментації, динамізм та ритм зображення також підкреслюють образність та метафоричність
мови: Найприємніше – вітер, / Легіт, шум води, коли / Літо барвами всіх палітр / Розмальовує пагорби, / І політ / Настрою, вражень, уяви / Заполонює
світ [1, 137].Фрагментарністю сприйняття світу позначене авторське застосування в поетичному тексті синекдохи символічного характеру: Якщо зрушити
матрицю часу від / дня, коли цей комерсанта палець / викликає фантомні
рефлекси, в світ / стадіону, матраців борцівських і панід, / присмак солі відчуєш…[1, 168]; <…> в інші виміри часові – / до руки, яка вкарбувала міт / про
кінець часів і нової ери [1, 171].
Юрій Буряк сприймає дійсність своєрідно, аналізуючи її неповторність
такими ж своєрідними й неповторними методами:
– шляхом неординарних порівнянь об‘єктів реальності з метафізичними
категоріями: зупинився автобус, перед мостом, останній, / час проплив над
мостом, як аеробус [1, 19]; залишають у небі глибокий слід / і на долі людській, як на цій долоні [1, 164]; слова, що сипались од вітру / зерном з колось [1,
9];
– майстерним авторським експериментом над формою епітетів: Вранці
море стає безберегішим, за фелуками сива / пелена розмиває і воду, і небо [1,
12]; Відчувалась присутність АВТ / присмак фатальності, призвук приреченості / над потоками Стіксу… [1, 160];
– створенням стилістично маркованих метонімій, що актуалізують семантичний потенціал мови: До ссавців і приматів, / До «по духу» братів, / Легіт
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брови кошлатить, / Гімни линуть з ротів [1, 214]; На гребенях безуму – вихор
звих, / де спецпризначенці і платні убивці. / Майдан ворушивсь, як поранений
бик [1, 458];
– поєднанням елементів дійсності в оксюморонних дуалістичних художніх конструкціях: Думав, там, / Де жерці з верцадлами над океаном, / Прораховано час, відведений нам / Бути дітьми живими живим батькам – / Не пожежі в снігу, не вогню в фонтану [1, 172]; <…>там оживають мертві змії в карафі, / Каракурти, тарантули і хрестовики, / Що плетуть павутину часу [1,
173].
Поетичне слово в індивідуальному художньому стилі Ю. Буряка слугує
не лише виразником тієї чи тієї семантичної (смислової) інформації, воно показує ставлення до зображуваного, тобто має художньо вагому модальність (інформацію естетичну): Правітчизна далека / Невпізнана впритул, / Як убитий
лелека / Я до неї прийду [1, 210]; <…>я любив, не їв, не пив, інстинктом / Первісним вона те відчувала, / Що влада в неї необмежена, / І покривала [всього
мене], як сніг / поля і річку, і дахи будинків, / й слід на / снігу / підтверджував,
що / все ж вона / реальна [1, 305].
Саме вмотивованість художнього слова, його цілеспрямованість у складі
тексту є однією з головних умов створення образного смислу в поезії
Ю. Буряка. Ця вмотивованість ґрунтується на авторській інтенції закодувати
текст, створити на основі відомої лексичної системи нову картину світу, ключем до розкодування якої є розшифрування складних за своїм семантичним навантаженням художніх засобів: Може, в цьому часі замкнуло вузли, / всколопендрило, нерви / здало у злив / і з відпливом викинуло туди, / де бандурою Бардадим / вокеанює серпень [1, 181].
Отже, для ідіостилю Ю. Буряка характерний високий рівень образності
мовлення. Суб‘єктивно відібрані автором властивості відображуваної реальності передано за допомогою художніх засобів мови, які в поетичному тексті формують художню картину авторської рефлексії на світ у просторовому та часовому вимірах. Поетичний доробок Ю. Буряка в сучасному літературному процесі займає важливе місце завдяки специфіці свого ідейного навантаження,
особливості лексичного оформлення авторської інтенції. Лінгвістичний інтерес
до аналізу поезії Ю. Буряка зумовлений специфікою авторського ідіостистилю,
для якого характерне неординарне функціонування засобів художньої мови в
аспекті формування неповторної авторської картини художнього світу.
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ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ
Українська антропонімія стає об‘єктом наукових студій, починаючи з
другої половини ХIХ ст., і з того часу є невід‘ємною частиною вітчизняного
мовознавства. Антропонімія важлива й цінна не лише для мовознавців, а й для
істориків, географів, культурологів, етнографів, соціологів та представників
інших гуманітарних наук, оскільки є історико-культурною спадщиною народу.
Прізвища є важливим джерелом для дослідження мови минулих століть,
оскільки в них збереглися рідковживані, архаїчні, іноді втрачені слова, які зазнали змін, зумовлених тими чи іншими історичними факторами. У прізвищах
діють і давні словотворчі елементи, що часто зливаються з основами або утворюють складні морфеми. В антропонімії дослідник мови знайде цінний матеріал для глибшого вивчення етимології окремих слів і всієї лексичної системи
мови. Пізнання загальної картини вітчизняної антропонімії неможливе без опису антропонімікону окремих регіонів. Саме тому зупинимось на одному із мальовничих куточків України – Кіровоградщина, та розглянемо спробу класифікацію антропонімів за семантикою прізвищевих основ.
На прикладі однієї тисячі слів, обраних зі словника прізвищ степової
України, який фіксує близько 75 тисяч прізвищевих лексем, укладений В. Горпиничем [1], було проведено спробу класифікації, відповідно розподіляючи
аналізовані прізвища на:
1) прізвища, в основі яких відображено антропонімну лексику;
2) прізвища, в основі яких відображено апелятивну лексику.
Зазначений підхід полягає у формуванні лексико-семантичних груп
прізвищ за рубриками їх антропонімних основ і дає змогу проаналізувати лексеми, наявні в сучасній мові.
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До того ж, саме етимологія прізвища, яка розкриває його основу, в багатьох випадках визначає мотивацію іменування, уможливлюючи реконструкцію семантичних домінант первинних прізвищевих моделей. У такий
спосіб нами виявлено, що відантропонімні прізвища становлять 83.5%, відапелятивні – 16.5% від загальної кількості всього обраного фактичного матеріалу.
Дослідження відіменних прізвищ засвідчило, що в їх основі відбито понад
231 ім‘я, що за походженням могли бути а) християнськими: Федір, Іван, Демид, Горпина та ін.; б) нехристиянськими: Бертхоль, Гірш, Джой та ін. Головна
роль у творенні відіменних прізвищ належить чоловічим іменам. В основі
33.79% сучасних українських прізвищ обраної території на Кіровоградщини
відображено 207 чоловічих імен і лише 24 (2,4%) прізвища, мотивованих жіночими іменами, що пояснюється давньою слов‘янською традицією називати дитину за ім‘ям батька.
Прізвища, мотивовані антропонімними назвами (835, або 83.5% від загальної кількості аналізованих прізвищ), відбивають різноманітні аспекти матеріальної та духовної культури українців.
Категорія прізвищ «особові назви» характеризує носіїв за їх фізичними чи
психічними рисами, інтелектуальним рівнем та особливостями поведінки.
Назви, що давалися особі в колективі, часто супроводжували її протягом усього
життя, ставали вуличними прізвиськами, а в багатьох випадках переходили й до
нащадків, трансформуючись згодом у розряд прізвищ. На обраній території
фіксується лексеми цього розряду від яких утворено 315 прізвищ (31,5%).
Цей тип представлено на досліджуваній території утвореннями: Багатирьова (та, що схожа на богатиря), Балакало, Балаклеєнко (з укр. балакати),
Бань (той, що виглядає, як пан), Басак, Басій ( від бас «низький чоловічий голос»), Безверхивий, Беззуб, Беззубенко, Безлюдько, Безменський, Безносенко,
Безпризорна, Безребра, Безрученко, Безручко, Безсмертна, Безсмолий, Безсонова, Безус, Безщасна тощо. Найактивнішими семемами виступають: довгий (11),
горб (11), голова (10), жити (10), босий (8), гладко (6), гуляти (6), давати (6),
добро (5), драти (5), жадний (5).
Прізвища категорії «природного походження» представлено в антропоніміконі Кіровоградщини 3 лексико-семантичними групами: назвами тварин;
назвами рослин; назвами природних явищ. У межах цих категорій найбільш
частотними є групи «назви тварин» (75 прізвищ): вовк (9), ворон (8), баран (6),
бобер (6), кінь (4), горобець (4), голуб (4), гусак (4), рак (3), пацюк (3), ведмідь
(3), бик (3), білка (3), дрозд (3), жук (2), жаба (2), гава (2), курка (1), грач (1),
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барліт (1), барсук (1), в‘юн (1), деркач (1). Це прізвища типу: Вовк, Вовкодав,
Бараненко, Бєлкін тощо; «назви рослин» (50 прізвищ): дуб (8), дерево (5), буряк
(4), будяк (4), балабан (3) – трав‘яниста рослина, верба (3), волошка (3), гречка
(3), береза (3), груша (3), горох (2), байрацька (2), виноград (2), барабуля (1),
берест (1), вишня (1), бук (1), гриб (1); «назви природних явищ» (42 прізвища):
бор (4), грім (4), гора (4) тощо. Співвідношення лексико-семантичних груп за
своїм кількісним виявом в антропоосновах залежить як від мовного потенціалу
власне лексико-семантичної групи, так і від спроможності семеми відповідати
вимогам тих принципів номінації, що діяли в період утворення антропонімів.
В основах прізвищ Кіровоградщини, мотивовані назвами одягу, взуття,
тканин, фіксуються такі лексико-семантичної групи: назви засобів праці; назви
різного приладдя, предметів та їх частин тощо: бак, балаган («легка будівля для
тимчасового користування»), бардаш («велика сокира»), баркан (діал. «паркан»), паливо (1), бочка (2), бунчук (1), борт (3), бриль (2), бричка (1), брус (2),
булава (4), веретено (1), гобелен (2) тощо.
Найчастіше прізвища цієї групи є повними відтворенням семем, але з іншим функціональним змістом: Балабаш від балабаш; Балаган від балаган тощо.
Подана група налічує 28 прізвищ, що становить 2,8 % від загальної кількості.
Прізвища, мотивовані апелятивними назвами (165, або 16.59% від загальної кількості аналізованих прізвищ), дають повне і достатньо правильне уявлення про основні заняття і професії українців в минулому, а також вказують на
місце походження чи проживання носія.
Прізвища, похідні від назв осіб за професією чи заняттям (132 одиниць),
становлять 13,2 % від загальної кількості. У межах цієї групи помітне активне
використання прізвищ, похідних від лексики з виробничо-господарської галузі,
що говорить про важливість трудової діяльності людей, зайнятих певним ремеслом. Тут представлені такі прізвища: Аршиник («купець, торговець»), Базарний, Байбузан, Байдак, Бандура, бариш (2), Бендюженко, Берлай, Берун, Беруненко, Бернацька, Бетін, Бойко (3), Бойченко, Бойчук, Бондар (5), Боцман,
Бурлака (3), Бут (5), Бусик, Бухало (стріляти), Варавін, Вінкова, Виборна (3),
Візник (3), Войта (3), Волок («сітка для ловлі риби») (4), Воловик («той, хто пасе волів»), Воропай (краде хліб), Ворошило, В‘ялов (3), Вощило, Гетьман (2),
Горник (3) тощо. У такій лексиці певним чином відображаються промисловість, ремесла, торгівля, сільське господарство та інші види людської діяльності. З цієї групи також можна виокремити прізвища, що вказують на належність до церковного життя. На обраній території дослідження зафіксовано 13
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прізвищ подібної семантики : Апостол (2), Бог (9: Богинська, Боголюб, Богомаз,
Богомазюк, Богомол тощо), Христос (1: Вихристюк), грешник (1).
Подана група становить 1,3% від загальної кількості прізвищ.
Прізвища, що вказують на походження чи місце проживання, складають
2 % від загальної кількості аналізованих одиниць. Антропооснови цієї групи
відображають у своїх основах ойконіми, катойконіми, гідроніми та хороніми
(Буг, Бизин, Бараба). Такі назви були поширеними в період, коли ще не було
усталених засобів ідентифікації особи, бо саме вони виділяли їх носіїв із загалу.
Твірною базою для цих антропонімів Кіровоградщини послужили географічні
об‘єкти, котрі ідентифікували особу за просторовою, характерною для конкретної місцевості ознакою, а також за місцем проживання.
Прізвища зазначеного типу зустрічаються на обраній території в такому
вияві: Бараба (3 – місто у Росії), Бессарабія (2 – історична область), Бендери
(1 – місто в Придністров'ї, порт на річці Дністер, залізничний вузол) тощо.
На обраній території зустрічаються прізвища, в основі яких лежать іншомовні лексеми у найрізноманітніших проявах. Основне місце творення прізвищ
на основі іншомовних слів відбувається на тлі чоловічих та жіночих імен. В основі творення таких прізвищ лежать такі іншомовні чоловічі імена: Абакум (1),
Абдула(1), Бертхольд (1), Булаг (3), Ермак (3), Ерух (3), Гирш (1), Гібнер (1),
Багір (1), Бажан (1), Бакум (1), Варлаам (2), Арефій (2) тощо.
Прізвища, які походять від іншомовних жіночих імен ,зустрічаються дуже
рідко: Віоріка (1) – жіноче румунське ім‘я, Вінера (2), Ева (2), Башак (2), Азза
(1), Аніка (1), Барбара (1).
Інші прізвища виражені іншомовними лексемами. Це прізвища типу:
Алфішова (іспан. «алфіш», що у перекладі означає «обрамування у будівництві»), Арабаджи (тюрк. «візник»), Батрін (румун. «дід»), Бахмат (тюрк.
«білий кінь»), Гарагуля (тюрк. «охоронець») тощо. На обраній території зафіксовано 95 випадків використання іншомовної лексики на позначення прізвищ
людини, це становить 9,5 відсотків від загальної кількості.
На сьогодні вітчизняні й зарубіжні вчені вже мають значні досягнення у
вивченні власних назв людей. Та попри всі здобутки антропоніміка все ще залишається важливою галуззю лінгвістичної науки, яка має перспективи свого
розвитку. Вони найперше являються в її нерозривному зв‘язку з такими науками, як мовознавство, державне право, історія, етнографія, психологія, естетика
та інші. Антропонімія може служити неоціненним джерелом для вивчення
етнічного складу міграції населення в минулому. Українські імена і прізвища є
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вагомим джерелом для дослідження історії мови та діалектології, бо зберегли
значний пласт архаїчної та діалектної лексики, яка й досі функціонує в основах
прізвищ.
Таким чином, українські прізвища – це одне із джерел вивчення історії
рідного краю, мови та культури. Ці найменування ще раз підтверджують істину
про безмежний талант народу, його мудрість, спостережливість, кмітливість,
здатність до гумору та витівок, працьовитість, гостинність та ще багато інших
рис, які лягли в основу української ментальності. Безмежне розмаїття прізвищ
повною мірою відображає історію українського суспільства, його розвиток,
становлення, особливості етнічних контактів, відносин у суспільстві на території України.
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Д. О. Куц, В. В. Яшкіна
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ Т. С. ЕЛІОТА «ПІСНЯ
ДЖЕЛЕЙНИХ КОТІВ» (“THE SONG OF JELLICLES”)
Лінгвістичний аналіз тексту є загальнофілологічним методом, що підсумовує знання мовознавчих і літературознавчих дисциплін, виробляє навички
тлумачення глибинних смислів у текстах різних жанрів і стилів [2, 8].
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Український вчений Іван Ковалик зауважував: «Лінгвістичний аналіз тексту – окрема наукова галузь, яка вивчає лінгвістичні одиниці, спираючись на
зв‘язки або відношення між ними, встановлені у межах однієї мови в певний
період її розвитку, тобто на певному синхронному зрізі» [2, 9]. Головним завданням лінгвостилістичного аналізу художнього тексту є з‘ясування ідейного
задуму письменника, того емоційного, естетичного смислу, що лежить в основі
твору і визначає відбір та функціонування мовних засобів для образного відображення об‘єктивної дійсності [4, 291].
Лінгвісти наголошують на тому, що ході лінгвостилістичного аналізі художнього тексту слід вивчати мовні та стилістичні особливості художнього
твору в органічному зв‘язку з ідеєю і художнім задумом письменника. Саме це
й становить основний вихідний принцип лінгвостилістичного аналізу тексту
художнього твору: «Аналіз не руйнує цілісності художнього тексту і цілісності
його сприйняття, але дозволяє бачити естетичне ціле таким, яким його творив
автор» [5, 77].
Т. С. Еліот (1888–1965) – визначний англо-американський поет, літературний критик, культуролог і філософ. Поетичні і драматичні твори Т. С. Еліота
стали художнім втіленням європейської свідомості. Як зазначають дослідники,
Т. С. Еліот з інтересом спостерігав за розвитком популярної культури: мюзикхолу, цирку, лялькового театру, пантоміми, джазової музики, комічного кінематографа, анімації тощо. Вплив низової культури спостерігається в багатьох його
творах. Так, він часто використовує рядки з популярних пісень у своїх віршах,
герої його ранньої поезії нагадують акторів-коміків, маріонеток, персонажів театру ляльок [3, 337].
Важливим аспектом звернення поета до популярної літературної традиції
є використання в творчості ритмів і образів англійської дитячої поезії і поезії
нонсенса. Реалізацією прагнення до створення простого, зрозумілого, популярного вірша стала збірка «Популярна наука про кішок, написана старим Опосумом» («Old Possum's Book of Practical Cats»). У символічному сенсі автор поезій
демонструє, що коти, як і люди, мають три чіткі ідентичності: поверхневість
або щоденність, унікальність або відмітність, і, якнайголовніше, глибоку персональність. Тож, «Популярна наука про кішок, написана старим Опосумом» –
жвавий і цікавий погляд на забавні витівки котів і недоліки людей.
У запропонований публікації розглядається поезія «Пісня желейних котів» (―The Song of the Jellicles‖), на ґрунті якої зроблено порівневий лінгвостилістичний аналіз.
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В поезії ―The Song of the Jellicles‖ в котячій поведінці можна знайти багато знайомих рис. Уважний читач впізнає в них чисельні паралелі зі звичайними
людськими відносинами і моделями поведінки. Окрім того, цей твір загалом
зображує як котячі чесноти, так і їх вади. Автор іронічно порівнює Джелейних
кішок з верхніми шарами суспільства. Загалом здається, що вони є звичайними
котами, але коли з'являється Джелейна луна, звичні істоти перетворюються на
чудових танцівників. Джелейний бал – велика подія для кішок.
―The Song of the Jellicles‖ – поезія про котячий ритуал, а Бал – ритуальний
танець життя, вільний і безтурботний. Протягом відносно невеликого розміру
вірша (тридцять шість рядків), слово ―Jellicles‖ з'являється двадцять шість разів,
дев'ятнадцять разів на початку cтрофи. Проте це магічне, наполегливе повторення не здається зайвим або надлишковим:
Jellicle Cats have cheerful faces,
Jellicle Cats have bright black eyes;
They like to practise their airs and graces
And wait for the Jellicle Moon to rise.
При написанні розглядуваного твору Т. С. Еліот вдається до використання таких художніх прийомів, як іронія, сатира, алюзія та ілюзія, щоб приховати
дійсний зміст та персонажів творів.
Подібне зображення тварин є одним із способів образно-естетичного
впливу на читача. Вміст твору, де представлені образи тварин, відрізняється підвищеною емоційністю. Слід зазначити, що зображення життя людей через образи тварин – це одне з головних завдань анімалістичного жанру в художній літературі. Аналізований вірш мелодійний за своїм інтонаційним малюнком, має
оригінальний ритм, будову і строфіку. Поезія представляє собою один чотиривірш з перехресним римуванням abab і чотири восьмивірші, що складаються з
чотиривіршів також з перехресним римуванням abab.
На фонетичному рівні спостерігаємо алітерації, асонанси, чисельні звукові повтори, що надають поезії музичності, зумовлюють відповідний поетичний ритм. Розглянемо перші чотири рядки вірша, у перших двох строфах помітні асонанси о, і, е та а та алітерації j, l, c, m, n, t:
1 Jellicle Cats come out tonight,
2 Jellicle Cats come one come all:
У наступних строфах асонуються о, і, е; з‘являється алітерація r, b, i sh:
3 The Jellicle Moon is shining bright —
4 Jellicles come to the Jellicle Ball.
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В аналізованій поезії спостерігаємо звукові повтори, серед яких особливо
вирізняється анафора: ―Jellicle Cats are black and white, / Jellicle Cats are rather
small; / Jellicle Cats are merry and bright‖.
На лексичному рівні спостерігаємо іменники як з абстрактним, так і з
конкретним значенням. Використання абстрактної лексики (tonight, moon,
caterwaul, hours, afternoon, powers, airs and graces, light, night, caper, sun тощо)
сприяє багатосторонньому сприйманню читачем зображуваного у вірші. Конкретні іменники (cats, faces, eyes, ears, toes, size, hall, тощо), поміщені в контекст
даного твору, допомагають розвивати образні символічні значення.
Разом з нейтральними лексемами знаходимо стилістично марковані, зокрема емоційно забарвлені слова: shining, merry, bright, cheerful, pleasant, moonlit,
stormy тощо. Ці лексичні одиниці допомагають автору відтворювати в тексті
особливий світ, сповнений символами, художніми образами-картинами.
Особливу увагу Т. С. Еліот приділяє художньому тлу, який оформлює та
довершує поетичний твір. Яскраво виділяється пласт пейзажної лексики: moon,
moonlit, light, stormy тощо. Серед лексичних одиниць зустрічаємо слова, що виступають контекстуальними синонімами (small - not too big, terpsichorean –
dance, make – do, merry – cheerful). Значну образотворчу роль відіграє антонімія,
у тому числі контекстуальна (tonight – in the morning hours, white – black, ears –
toes, stormy – quit, wash – dry, night – afternoon). Авторський неологізм Jellicle
Cats походить від невдалої спроби маленької племінниці Т. С. Еліота вимовити
"dear little cat" [1, 48].
На морфологічному рівні виокремлюємо:
1) іменники з абстрактним значенням і конкретним: tonight, moon,
caterwaul, hours, afternoon, powers, airs and graces, light, night, caper, sun, cats,
faces, eyes, ears, toes, size, hall, ball тощо;
2) ад'єктиви, які допомагають рецепції художніх образів: bright, black,
white, small, merry, pleasant, cheerful, not big, moderate тощо;
3) дієслова, які передають дії, процеси та стани: come out, is shining, are, to
hear, caterwaul, have, practise, wait, rise, develop, know, dance, appears, make,
take, wash, dry, jump, happens, be тощо.
Знаходимо в тексті займенники (they, their, nothing, themselves, I, it, all),
які виділяють або приховують особу, вказують на ознаки або кількість. Є в тексті прислівники, які роблять більш виразним художній текст (rather, slowly,
enough, right, too). Важливу стилістичну роль відіграють числівники (one, two),
частки (so, not, to), сполучники (and, if, or), прийменники (by, of, until, like, as,
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in), які посилюють експресивність та емоційність висловленого, передають загальний настрій твору.
Синтаксичний рівень характеризується великою кількістю складних речень, зокрема:
– складносурядних: ―Jellicle Cats have cheerful faces, / Jellicle Cats have
bright black eyes; / They like to practise their airs and graces / And wait for the
Jellicle Moon to rise; або: Jellicle Cats come out tonight, / Jellicle Cats come one
come all: / The Jellicle Moon is shining bright – / Jellicles come to the Jellicle Ball‖.
– cкладнопідрядних: ―Until the Jellicle Moon appears / They make their
toilette and take their repose: / Jellicles wash behind their ears, / Jellicles dry
between their toes‖.
Виділяються у творі структури з однорідними членами речення: ―Jellicle
Cats have cheerful faces, / Jellicle Cats have bright black eyes; / They like to practise
their airs and graces / And wait for the Jellicle Moon to rise‖, з відокремленням,
вираженим дієприкметниковим зворотом: ― They're quiet enough in the afternoon,
/ Reserving their terpsichorean powers / To dance by the light of the Jellicle Moon.
Аналізована поезія багата на тропи та стилістичні фігури. Серед них виділяємо яскраві метафори (―Jellicles come to the Jellicle Ball; Jellicle Cats are
merry and bright; pleasant to hear when they caterwaul; Jellicle Cats have cheerful
faces; they like to practise their airs and graces; they know how to dance a gavotte
and a jig; Jellicle Cats have moonlit eyes; have terpsichorean powers; a stormy
night; they will practise a caper or two; they are saving themselves for the Jellicle
Ball‖), порівняння (―Jellicles jump like a jumping-jack‖), епітети (bright moon,
merry cats, bright cats, cheerful faces, bright black eyes, Jellicle Moon, roly-poly
cats, white and black cats, moonlit eyes, terpsichorean powers, stormy night, Jellicle
Ball‖).
Таким чином, мовні особливості аналізованої поезії ―The Song of the
Jellicles‖ становлять ті секрети художньої майстерності Т. С. Еліота, які надають його слову здатності засобами мистецтва зворушувати читача. Автор приділяє велику увагу формі вірша - його фонетичній, лексичній, граматичній будові. Емоційність настрою забезпечується самобутнім ритмічним ладом, вишуканістю строфічної побудови, складним синтаксисом, яскравою метафоричністю, що передають оригінальність і неповторність кошачого світу, яким він бачиться поетові. Єдність вірша створюється і чисто структурними зв'язками –
повторами і варіаціями. Мелодика вірша Т. С. Еліота багато в чому побудована
на музичних ритмах і фразах. Граматичне розчленовування речень, чергування
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розмірів, рим, звуків – підпорядковане єдиній меті створення словесномузичного ансамблю. Лексичні і морфологічні засоби сприяють більш виразному, повному, поетичному зображенню подій і персонажів, а також допомагають висловити їх оцінку.
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Д. Д. Лапушанська, Т. В. Вечоринська
СУЧАСНІ НЕОЛОГІЗМИ КИТАЙСЬКИХ ГЛЯНЦЕВИХ
ЖУРНАЛІВ
На сьогоднішній день, в результаті діяльності людини та посиленню міжнародних соціальних та комунікативних тенденцій, можна говорити про велику
кількість соціальних інститутів, кожен з яких вносить значний внесок в життя
сучасного соціуму, а, отже, і в комунікативний процес суспільства в цілому.
Одним з таких інститутів є інститут моди з його масштабними комунікативними процесами, які в сукупності складають дискурс моди.
Модні неологізми – це актуальні слова і вирази сучасності, лексичні інновації, що виникають у зв'язку з потребою позначення нових реалій, тенденцій і
віянь (新潮xīncháo), а також для номінації вже існуючих в мові явищ для до158

дання словам відчуття свіжості і новизни, що відрізняються дещо коротким часом застосування. Мода в сучасному вигляді є продуктом складної діяльності
цілого соціального інституту, який пов'язаний з постійними змінами. Вона відображає культурно-значущі смисли, передаючи ціннісний, ідеологічний та естетичний зміст епохи. Сьогодні мода зачіпає майже всі аспекти людського життя, саме тому модні слова і вирази стають предметом дослідження у лінгвістиці
в зв'язку зі змінами в технологіях та засобах комунікації, з розвитком реклами
та пропаганди. Мова моди активно вивчається такими сучасними науковцями,
як А. Б. Гофман, В. Г. Костомаров, М. А. Кронгауз, В. І. Новіков, Е. В. Клепач,
Н. Г. Журавльова та ін.
23
У дискурсі «мода» утворюється глобальний інформаційний простір,
спрямований на світову інтеграцію, зростає інтерес до проблеми дослідження
лінгвістичних аспектів. Такий підхід до модного дискурсу і відповідний термін
модних неологізмів існує і в китайському мовознавстві, що обумовлено динамікою суспільного життя в Китаї протягом останніх десятиліть. Ця стаття містить
наші спостереження щодо походження модних неологізмів, головним чином, на
матеріалі текстів китайських глянцевих журналів початку XXI ст.
Починаючи з «епохи проведення політики реформ і відкритості зовнішньому світу» китайська мова в більшій мірі стала схильною до впливу процесів,
що існують в інших сучасних мовах – інтернаціоналізації, демократизації та технологізації. З'являється велика кількість нових слів і нових значень, оскільки
сучасна мова має відповідати новому часу. Таким чином, китайська мова щороку поповнюється мовними одиницями, що іменуються модними словами
(流行语liúxíngyǔ) та відображають справжню епоху і відповідають вимогам сучасності.
Надзвичайно важливою є роль ЗМІ у розвитку модного мовного матеріалу. За словами китайського дослідника Ян Янміна «наше життя і мова перебувають під контролем і впливом сучасних технологій і засобів масової інформації, саме тому мода усе більше залежить від масової культури» [1]. Інтернет, телебачення, журнали, газети стають законодавцями мовної моди.
Глянцевий журнал (时尚杂志shíshàng zázhì) – це журнал, який розрахований на певну читацьку аудиторію і основною метою якого є формування визначеного стилю життя у читача та допомогу в досягненні успіху, шляхом висвітлення різних аспектів діяльності сучасного міського життя, фокусуючись на
©
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красі та гендерних комунікаціях. Суть «глянцевої» життєвої установи – принципова відсутність проблем, які не можна вирішити.
Реклама – основний дохід таких журналів. Велика частина візуальної інформації в них так чи інакше є рекламним матеріалом, своєрідним рекламним
каталогом,
що
переважно
популяризує
світ
розкоші:
每个女人都渴望拥有一点奢华 (від англ. «Everybody wants a little luxury in life»).
Реклама і лінгвістика в даному випадку тісно пов'язані, так як останні новини з
подіумів і актуальні бренди сезону приходять до читача саме зі сторінок глянцевих журналів.
На основі перегляду та дослідження китайськомовного журналу «Vogue»
(服饰与美容 fúshì yǔ měiróng) за період 2010-2016рр. було виявлено, що статті у
китайських глянцевих журналах найчастіше присвячені конкретним типам тем:
мода, дизайн, шоппінг, відпочинок, здоров'я, хобі, кар'єра, нові тенденції, технології, міжособистісні відносини.
Таким чином, до глобальних модних неологізмів, характерних для цього
періоду дослідження, можна віднести: 高端时尚gāoduān shíshàng (від англ.
«high fashion») – висока мода; 活力星光购物夜huólì xīngguāng gòuwù yè (від
англ. «Vogue Fashion's Night Out») – всесвітньо відоме свято моди Vogue;
抢抢族qiāng qiāng zú (від англ. «bargain hunter») – мисливці розпродажів;
白富美 báifùměi – дівчина з білою шкірою, «заможна і красива» – про ідеал дівчини; 人人街 icon rén rén jiē icon – людина вуличної моди.
У модних журналах простежується взаємодія Китаю з іншими країнами,
що веде до поповнення сучасної китайської мови модними елементами іншомовного походження: 瑜伽 yújiā (від англ. «yoga») – йога, 阿尔法女孩Ā'ěrfǎ
nǚhái (від англ. «alpha girl» – терміна, введеного професором Гарвардського
університету Деном Кіндлоном (Dan Kindlon)) – альфа-жінка; 迪奥dí‘ào (від
англ. «Dior») – Дом моди Діор. Модні запозичення різноманітні за семантикою і
приходять з різних областей знань, наприклад інтернаціоналізм Siri (від англ.
«SIRI», Speech Interpretation and Recognition Interface) – персональний помічник
і питально-відповідна система, адаптована для iOS.
Вивчаючи модні запозичення, ми виявили, що частина з них створюється
для позначення нових явищ: 轰趴hōngpā (від англ. «home party») – домашня вечірка; 电臀舞diàntúnwǔ (від англ. «twerking») – тверкінг, вид танцю. Водночас
частина для заміни вже існуючого в мові слова демонстративним модним синонімом англомовного походження для надання свіжості і новизни: 晒 shài (англ.
«share») – ділитися, показувати, замість кит. 表现 biǎoxiàn; 闹太套 nàotàitào
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(англ. «not at all») нічого, не має значення, замість кит. 没关系 méiguānxi, 没事
méishì; 切克闹 qiē kè nàо (англ. «check it out») подивися, «заціни», замість кит.
看一看 kànyīkàn, 瞧 一眼 qiáo yīyǎn.
Більшість запозичень з'являється в зв'язку з науково-технічним прогресом, таким чином, за останні роки китайська мова збагатилася великою кількістю термінів, які є на піку своєї мовної моди: 自拍杆zìpāigān (від англ. «selfie
stick») – монопод, палка для селфі; 云电视 yún diànshì (від англ. «Cloud TV») –
«хмарне» телебачення.
У журналі Vogue China за листопад 2015 р. можна виділити велику кількість запозичень саме у сфері макіяжу, догляду за шкірою та волоссям, модними тенденціями, а саме:
烟熏妆 yānxūnzhuāng (від англ. «smoky-eyes») – димчатий макіяж очей;
黑色内眼线hēisè nèi yǎnxiàn (від англ. «black kohl liner») – стійкий чорний олівець для слизової оболонки ока; 巧克力小姐qiǎokèlì xiǎojiě (від англ. «Miss
Choco makeup») – стиль макіяжу у коричневих кольорах відтінку шоколаду;
再忙也要美zài máng yě yào měi (від англ. «beauty flash») – засоби моментального догляду за шкірою; 为美丽加点情调wèi měilì jiādiǎn qíngdiào (від англ.
«skin mood») – один з новомодних трендів по догляду за шкірою, який вважає,
що існує таке поняття як «настрій шкіри»; 前卫超浅发色qiánwèi chāo qiǎn fā sè
(від англ. «lightening up») – тренд у сфері фарбування волосся, що характеризується наданням волоссю більш світлих, легких відтінків; 轻质冼发水qīng zhì
xiǎn fāshuǐ (від англ. «soft touch») – спеціальний догляд, що дає у результаті
м‘яке на дотик волосся; 音波拉皮亲体验yīnbō lā pí qīn tǐyàn (від англ. «Ulthera»)
– ультразвуковий неінвазивний SMAS-ліфтинг;
颈上添花 jǐng shàng tiānhuā (від англ. «neck adornments») – прикраси на
шию у вигляді квітів; 裹身风度guǒ shēn fēngdù (від англ. «wrap up») – багатошаровий стиль верхнього одягу; 粉色情结fěnsè qíngjié (від франц. «La vie en
rose») – один з новомодних інтер'єрних дизайнерських рішень, для якого характерна наявність елементів у рожевих тонах.
Як відомо, запозичення в мові взагалі в різному ступені підкоряються
правилам його фонології і граматики. У зв'язку зі специфікою китайської мови
спостерігається складність в асиміляції запозичень. Тому можна зустріти модні
запозичення, які за структурою не відповідають нормам китайської мови. Все
частіше в мові з'являються часткові або повні вкраплення: DIY (від англ. «do it
yourself, design it yourself») – зробити своїми руками, 时髦 look shímáo look (від
англ. «fashion look») – модний лук, модний «прикид»; 最in zuì in (від англ. «in
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fashion») – наймодніший; 大V dà V (від англ. «VIP») – популярний інтернеткористувач, Дуже Важлива Персона.
Таким чином, в умовах активного утворення глобального інформаційного
соціально-культурного простору та зростаючого інтересу до вжитку неологізмів у модному дискурсі можна дійти висновку, що представлені вище лексичні
інновації, модні неологізми, характерні для текстів ЗМІ, очевидно, мають перспективу продовження свого розвитку, що потребує нових істотних досліджень в
теоретичному і практичному плані.
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Ю. А. Леонтьєва, Т. В. Вечоринська
ШЛЯХ РОЗВИТКУ ГАСЕЛ В ПІДНЕБЕСНІЙ ВІД
КОМУНІСТИЧНОЇ ЕРИ ДО СЬОГОДЕННЯ
Гасла є частиною ідеології країни, за допомогою яких можна відтворити
картину давно минулих років і простежити, проти чого боролася і до чого
прагнула кілька поколінь Піднебесна. Протягом десятиліть в Китаї з'являлися і
зникали різні гасла, але всі вони відображали політику уряду і ті зміни, яким
піддавалося китайське суспільство. Цікаво, що датувати гасла зовсім не
обов‘язково, оскільки багато з них мають філософське значення, котре можна
використовувати в будь-який історичний момент [2, 10].
У Китаї гасла і слогани можна побачити практично скрізь: і на високих
ракетних запускних установках, і на рухомих автомобілях, і на стінах й скляних
поверхнях міських висотних будівель, і на стінах простих селищ. Без винятку
всі правителі в історії Китаю – від першого імператора Цин Шихуана до вождів
селянських повстань різних часів, від Сун Ятсена до Мао Цзедуна зверталися
до гасел. Не буде перебільшенням називати Китай «країною моря гасел». Гасла
в Китаї відрізняються величезною кількістю, широкою популярністю, складним
змістом, різноманітними формами і найтіснішим зв'язком з громадським жит162

тям [1, 52]. У китайській мові для позначення даного поняття вживається слово
标语口号 (biāoyǔ kǒuhào). Комуністична партія Китаю завжди приділяла велику
увагу пропаганді, а гасло (口号kǒuhào) є одним із способів досягнення цілей
пропагандиста [4, 5].
百花齐放, 百家争鸣 – «Нехай розцвітають сто квітів, нехай ворогують всі
вчені». Дане гасло було популярним в період «百花» (1956-57 рр.), воно відсилає назад, в далеке минуле, в період воюючих царств (476-221рр. до н.е.). Тоді у
Китаї існувало багато різноманітних шкіл філософії.
Сучасні «Сто шкіл думок» були критиками Комуністичної партії Мао.
Жорстокість і масштаби невдоволення, котрі показала компанія «百花» сильно
потрясла лідерів партії, і в 1957 році багато із тих, хто запропонував свою критику були покарані в рамках «Антиправової кампанії» [3, 26].
敢想敢干 – «думай хоробро, хоробро дій». Гасло Великого скачка у 195860 рр., коли заступник Мао намагався надихнути християн на формування комун і ріст продуктивності висот до нечуваних меж. Вважалося, що комунізм
неменучий і протягом декількох років наздожене промисловий розвиток країн
західа.
造反有理 – «бунт виправданий». Червоногвардійське гасло раннього
періоду культурної революції (1966-68 рр.). Мао закликав наступати на практично весь існуючий партійний апарат, і це повстання поширилося на всі форми влади: батьків, вчителів, лікарів, вчених, музикантів, художників та інтелектуалів всякого роду, які були об'єктами нападів. Багато покінчили життя самогубством, багато були заслані на роботи у віддалених районах.
三好 – «три добре». 多指学生的德育,智育,体育。Гасло Мао Цзедуна 1953
року, звернене до молоді. Гасло закликало мати гарне здоров‘я, добре вчитися
та сумлінно працювати. Пізніше слова «добре працювати» стали інтерпретуватися як «мати хорошу політичну ідеологію».
四不 – «чотири не можна»: Гасло 50-х років, яке означає «не можна широко висказувати думки, робити які-небудь дії, проводити мітинги і вивішувати
гасла». Безсумнівно, гасла грали і грають важливу роль в житті китайського
народу. Протягом життя багатьох поколінь китайців в гаслах відбивалися реформи, певні суспільно значущі явища і мовний смак епохи.
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З проведенням політики реформ і відкритості політичне життя в країні
стало різноманітним, що виражається в змісті і формі гасел [4, 7]. Нижче ми
вважаємо доцільним навести приклади гасел сучасності з метою аналізу та порівняння їхньої тематики та прослідити особливості їх розвитку.
只生一个孩子好 – «мати лише одну дитину – це добре». Після смерті Мао
китайський уряд був всерйоз спантеличений проблемою швидкого зростання
чисельності населення. 14 квітня 1989 року Китай відзначив день народження
1,1 – мільярдного жителя. Пророцтво важких випробувань, навіть голоду, якщо
темпи зростання не зменшаться були посилені кампанією заохочення «політики
однієї дитини». Вона не стала цілком успішною, почасти тому, що важко ввести
санкції відносно родин у сільській місцевості, які мають більше однієї дитини.
Проте нині це актуальне питання набирає інших обертів. Відомо, що у 2016 році уряд КНР прийняв закон 二胎政策 «політика двох дітей». За даними уряду
Китаю протягом проведення політики «одна дитина у сім'ї», яка діяла з 1979
року, в країні не народилося приблизно 400 мільйонів дітей, а це далеко не є
перевагою в економіці Китаю.
Слід зазначити, що порівняно з гаслами XX століття сучасні вислови повною мірою зазнали змін. Якщо раніше гасла переважно торкалися теми
політики, влади та реформ, то нині велика увага приділяється розвитку науці,
техніки, наркотикам, торгівлі товарами, закону про дітей та інше.
谁是真正的英雄? 答案可以以财富道路认识 。«Хто є справжнім героєм?
Відповідь можна побачити на шляху прагнення до багатства». Дане гасло призначене для заохочення програм з подолання бідності.
毒品使家庭失去, 毒品买卖可以导致死亡。«Наркотики призводять до
втрати сім'ї, а торгівля наркотиками – до смерті». У Китаї введена смертна кара за торгівлю наркотиками.
У Китаї з 7 червня 2015 року розпочався період «гаокао» 高考або загальнонаціональний вступний іспит до вузів країни.
Майже в кожному старшому класі середньої школи є гасла, які нібито заохочують студентів краще вчитися. Багато з цих девізів бувають кумедними,
божевільними, а іноді й суперечливими, що відображає високий рівень стресу
напередодні «гаокао». Нижче наведені самі екстремальні гасла, які обговорюють користувачі китайського Інтернету [3, 28].
一直到学习不打死你们 – 你要学习到死为止 – «Поки навчання не вбиває
нас, ви повинні вчитися до останнього подиху». Є ще один близький варіант:
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你可能疲乏得要命但是全家幸福的。 «Можливо, ви смертельно втомилися, але
родина може бути щасливою».
为了迪奥和奥迪我要学习! – «Заради Dior і Audi я повинен навчатися»!
不想学习的女孩结果将在市场买东西。不想学习的男孩结果将把假品牌
的衣服也采瓶子。«Дівчата, які не навчаються, будуть у результаті купувати
товари на ринку. Хлопчики, які не навчаються, будуть у результаті носити одяг
підроблених брендів і збирати пляшки».
Якщо говорити про сучасні гасла КНР, слід визначити основну тематику,
яка є провідною для пропаганди у XXI столітті. Перш за все, – це гасла, присвячені темі науки та розвитку, по-друге, 会议口号 – гасла, присвячені конференціям та зібранням, по-третє, 生产管理培训口号 – гасла, присвячені управлінням виробничими процесами, і на останок培训口号 – гасла, присвячені проблемі покращення кваліфікації.
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Д. В. Логвіненко. І. В. Шишкіна24
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ СТВОРЕННЯ ГУМОРИСТИЧНОГО
ЕФЕКТУ (НА МАТЕРІАЛІ ДЖ. К. ДЖЕРОМА «ТРОЄ В ЧОВНІ»)
В історію світової літератури Джером К. Джером увійшов як автор гумористичної повісті «Троє в човні, не рахуючи собаки» («Tree Man in a Boat (Тo
Say Nothing of a Dog)», 1889) і збірок гумористичних новел і есе. Книги мали
успіх, були захоплено прийняті публікою, але парадоксально розходилися з відгуками критиків-сучасників [2, 575].
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Актуальність теми дослідження полягає в необхідності вивчення проблеми вираження гумористичного ефекту шляхом лінгвостилістичних способів літератури, оскільки гумор і елемент комічного завжди був і буде популярний серед людей різних поколінь, рівнів освіти, а також особистісних орієнтацій характеру.
По-перше, звернення до спадщини Джерома К. Джерома дозволяє проаналізувати процеси, характерні для англійської літератури рубежу XIX-XX
століть, становлення категорії іронії як найважливішого компонента літератури
цього періоду і всього XX століття.
По-друге, гумор є одним з концептів англійської національної картини
світу і завжди висловлює серйозні, глибинні думки, затаєні у душі народу.
Одже, твори Джерома не тільки «джерело радості», під їхнім зовнішнім комізмом ховається іронічний погляд письменника на сучасну англійську дійсність.
Перед читачем розкривається безглуздість, часом абсурдність століттями усталених норм моралі, правил поведінки, побутового укладу [7, 264].
Тісний зв'язок повісті «Троє в човні, не рахуючи собаки» з традиціями англомовної літератури про гумористичну подорож розглядається в статті
В. Прітчетт. Разом з цим дослідник дає позначення і характеристику гумору
Джерома («легкий»), стилю («іронічний») і мови («афористичний»). Cхоже характеризує гумор Дж. К. Джерома американський автор гумористичних новел
П. Врайес. Він називає письменника «універсальним і позачасовим явищем» [6,
7].
Основним моментом, що визначає виникнення гумористичного ефекту, є
поява в свідомості адресата ментальної опозиції. Гумористичними текстами, які
в найбільшій мірі містить в собі побутову оцінку, є анекдоти. Прагматичні
оціночні анекдоти вимагають знання певних норм поведінки: предметом жарту
може бути саме перевертання норм поведінки, наприклад, «нелогічність» [5,
123].
«For clothes, George said two suits of flannel would be sufficient, as we could
wash them ourselves, in the river, when they got dirty. We asked him if he had ever
tried washing flannels in the river, and he replied: "No, not exactly himself like; but
he knew some fellows who had, and it was easy enough» [11, 7].
Дуже часто в англомовних творах можна зустріти той факт, що хтось із
героїв розповідає анекдот або просто згадує, що він був кимось викладений:
«Then he told us anecdotes of how he had gone across the Channel…» [11, 23].
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Антропоцентризм виступає одним з основних методологічних прийомів
дослідження мовних засобів створення гумористичного ефекту в художньому
тексті. Він спрямовує дослідження мови в сторону вивчення мовної особистості, а також її індивідуальних смислів, мовної, комунікативної та культурної
компетенції [3, 145]. Джентльмени Джерома жартують один над одним, над
власною недосконалістю, невмінням вижити на лоні природи: «Change of scene,
and absence of the necessity for thought, will restore the mental equilibrium» [11, 6];
«George said he never saw so much thoughtful sadness concentrated into one glance
before» [11, 24].
На синтактико-стилістичному рівні тексту створення гумористичного
ефекту були знайдені мовні засоби: концентрація імперативних форм дієслова і
конотативних прикметників, питання, риторичні вигуки, синтаксичний паралелізм, інверсія та ін.
Комічний фрагмент повісті, коли «бідний» дядечко Поджер вішає картину за допомогою всієї своєї великої родини, рясніє концентрацією імперативних форм дієслова: «Now you go and get me my hammer, Will," he would shout;
"and you bring me the rule, Tom; and I shall want the step-ladder; and, Jim! you run
round to Mr. Goggles, and tell him…And don't you go, Maria, because I shall want
somebody to hold me the light; and when the girl comes back, she must go out again
for a bit of picture-cord; and Tom! − where's Tom? − Tom, you come here; I shall
want you to hand me up the picture» [11, 9].
До лексичних і фразеологічних засобів вираження гумористичного ефекту, приклади яких ми знайшли в тексті «Троє в човні», літературознавці відносять емоційно-експресивну лексику, спеціалізовані терміни і назви, прецедентні
імена, а також стежки і стилістичні прийоми (епітет, метафора, метонімія,
порівняння, оксюморон, діалектизми, повтори, синекдоха, синонімія, антонімія,
прокльони, лайки, схвалення, похвала, вульгаризми [1, 300−310].
В ході мовностилістичного аналізу було знайдено неймовірну кількість
стилістичних засобів, проте спробуємо виділити найцікавіші з них.
- Метафоричний епітет: «The only two living souls» − на противагу оксюморону «мертві душі»; «sad spirits», «my poor Uncle Podger» (в переносному сенсі − нещасний) [11, 10];
- Метафора: «I knew it was my liver that was out of order, because I had just
been reading a patent liver-pill circular, in which were detailed the various symptoms
by which a man could tell when his liver was out of order» [11, 4] – печінка вийшла
з ладу;
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- Синекдоха: «Now for breakfast we shall want a frying-pan» [11, 16];
- Метонімія: «Now the nail's gone» [11, 9] – тепер час цвяхів, партія цвяхів.
Гумористичний ефект здійснюється шляхом перенесення якостей людини на
річ.
- Втілення: «To look at Montmorency you would imagine that he was an angel
sent upon the earth («Ангел, що зійшов з небес»), for some reason withheld from
mankind, in the shape of a small fox-terrier» [11, 8] − в думках друзів, які подорожують по Темзі, Монморансі є повноправним членом групи, з думкою якого
рахуються.
- Гіпербола: «What a doctor wants is practice. He shall have me. He will get
more practice out of me than out of seventeen hundred of your ordinary, commonplace patients (Банальні пацієнти, в той час як вони свідомо хворі), with only one
or two diseases each» [11, 6].
Звернення, вульгаризми створюють гумористичний ефект, оскільки ще
раз підкреслюють теплі відносини, позбавлені умовностей, між старими друзями: «chuckle-head old man», «you silly dummy» «you, skulking little devil, you»,
«you stupid ass» [11, 1−35].
На фонетико-просодическому рівні ми виділили графони, омофони ономатопею: «There is a sort of Oh-what-a-wicked- world-this-is-and-how-I-wish-Icould» [11, 15] − переважає звук «w», так як, за словами джентльменів, дана
фраза повинна належати Монтморенсі.
Можна зробити висновок, мовностилістичний аналіз гумористичної повісті Дж. К. Джерома показав, яку неймовірну кількість мовних прийомів було
використано автором при невеликому обсязі текстового матеріалу. Прийоми
можуть бути менш або більш спеціалізовані для вираження авторського іронічного ставлення до предмету. Так, каламбур, гіпербола, метафора, уособлення,
лексично-експресивні висловлювання традиційно позиціонуються як засоби
створення гумористичного ефекту і превалюють у тексті повісті
Дж. К. Джерома «Троє в човні».
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МОДИФІКАЦІЯ МАСКУЛІННОГО СТЕРЕОТИПУ В МОВНІЙ
МАТРИЦІ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ КОЗАЦЬКИХ ПІСЕНЬ

Специфіка будь-якої лінгвальної матриці полягає в її соціальній зумовленості. Мова як виразник загальних тенденцій суспільства фіксує в собі не лише
поняття та елементи їх рецепції, а й міжстатеві стосунки, закріплюючи в масовій свідомості окремої нації уявлення про гендерні стереотипи.
Фемінний та маскулінний стереотипи – динамічні структури, що модифікуються паралельно з суспільною думкою. Їх диференціація залежить від темпоральної змінної, що констатує провідні ідеї конкретного історичного періоду.
©

Лепська К. О, Ковальчук М. С., 2016
169

У такому контексті актуальною є проблема модифікації чоловічих та жіночих
образів, створених колективною свідомістю на певному етапі національного розвитку, особливості їх вираження в народних текстах.
Проблема модифікації гендерних стереотипів у межах мовного коду передбачає виконання низки завдань: аналіз та тлумачення різностатевих образів
за їх формальними та семантичними показниками; виокремлення змістових домінант фемінного та маскулінного характерів; спроба інтерпретації чоловічого
та жіночого «Я» у сфері маскулінного національного психе; визначення їх ролі
у козацькому фольклорі, трансльованому добою «постхмельниччини».
Поняття про гендерний стереотип і гендерну теорію стало об‘єктом наукового аналізу не тільки вітчизняних, а й зарубіжних лінгвістів. Вагомий внесок
у його дослідження зробили: Г. Рубін, Р. Столлер, М. Мід, Дж. Хубер, Р. Колінз, А. Девіс, Е. Кеслер-Херіс, Т. де Лауретіс, М. Меснер; В. Бондаревська,
Т. Василевська, В. Зелено, В. Шилов, Н. Грицяк, О. Комов та ін. Більшість
праць присвячено вивченню мовлення окремих мовців або паремій. Проте малодослідженими залишаються фольклорні твори, авторство яких належить не
колективній етносвідомості, а її локалізованому елементу. Виразником локальної колективної свідомості на українському ґрунті є козацтво. Його організація
повністю збігається з твердженням З. Фрейда щодо масових соціальних формацій: «Одухотворена маса – це тимчасовий організм, що складається з різнорідних елементів, які поєдналися на певний час так само, як з‘єднуються клітини,
що є складовими живого тіла і, таким чином, утворюють нову істоту, наділену
конкретними якостями» [5]. Згідно з логікою психоаналітика, в індивідів, що
утворюють таке суспільне об‘єднання, з‘являється «рід колективної душі», що
змушує їх мислити, діяти та відчувати в межах спільної психології. Відповідно
й уявлення про себе та протилежну стать не відповідають усталеним загальнонародним стереотипам.
Козацтво як форма колективної психології у певному сенсі унікальна,
оскільки є відстороненою, майже табуйовною від жінки. Такою ж є і його пісенна творчість, де домінантна роль відводиться маскулінному образу, що превалює над фемінним «Я», увиразнюючи патріархальну меланхолію періоду
«постхмельниччини». Оскільки виразником чоловічого «Я» в козацьких піснях
може бути образ виключно маскулінний, логічно, що незмінним героєм у таких
текстах є «козак», «запорожець». У межах семантичного поля лексеми фіксується низка ад‘єктивних характеристик особи: «Козак – вільна озброєна людина
з кріпосних селян або міської бідноти, що втекла на південні землі України і
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брала участь у визвольній боротьбі проти татаро-турецьких і польських загарбників; уродженець колишніх військових областей; парубок, юнак; відважний,
завзятий, хоробрий чоловік» [1, Т. 2, 495]. Таке значеннєве нашарування слова
можна пояснити його етимологією, адже воно є давнім запозиченням з тюркських мов: «… тур. kozak ―козак‖ – вільна незалежна людина; шукач пригод, бродяга» [1, Т. 2, 495]. Як бачимо, семантика відповідає інтегрованій лексичній
одиниці. Отже, первинно змодельована внутрішня форма не потребує додаткової характеристики.
На рівні ж фольклорного тексту номінації «козак», «запорожець» зазнають незначних дериваційних процесів. Пісенні зразки фіксують вживання пейоративного суфікса -еньк-, що увиразнює лексеми у сфері емоційності, і пояснюється надмірною ліричністю народнопоетичної творчості: «Чотири тисячі
на берег виходжає; / Та все козаченьки молодії» [4, 93].
Узагальнений образ чоловіка доповнюється й поняттєвим синтезом, що
синтаксично репрезентується означенням віку об‘єкта художнього опису: «Ой
піду я з туги на Вкраїну, – / І там же я, молод, не загину» [4, 64], «Та до воза
вони походжають, до молодого козаченька» [4, 75]. Народні поетичні тексти
про козацтво містять порівняно невелику кількість елементів портретного жанру, які не підлягають гендерній диференціації, є спільними як для чоловіка, так
і для жінки. Як правило, такі описові конструкції утворено за моделлю прикметник + іменник, і вони не виходять за межі характеристики рис обличчя (очі,
брови, зачіска): «Доведеться, мамо, / В степу ночувати, / чорненькими кучерями / Степи устеляти» [4, 63], «Ой то ж того козаченька, що чорнії брови» [4, 71]. Прикметним є тяжіння до використання кольоративу «чорний»,
який текстуально не має будь-якого замінника. Таку примітивність опису героя
можна вважати нехтуванням ймовірним маскулінним автором уваги до зовнішності особи, яка ідеалізується і стереотипізується масовою свідомістю конкретного колективу, і проектується у формі окремого образу козака в українському
національному психе.
Порівняно з одиничними характеристиками героя-козака надзвичайно
поширеними є розлогі синтаксичні структури, які акцентують на девіантній поведінці маскулінного образу, його тяжіння до алкоголю. На рівні мови такі
конструкти – це іменник (мед, вино, горілка) та лексема на позначення їх вживання (пити, впиватися, гуляти, гудіти): «На тім світі не дадуть горівки / Ані
пива, ані меду, ні вина, / Смоли трошки та тії дощівки, – / Пиймо ж, браття,
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пиймо все до дна!» [4, 110], «Впився козак, впився, – впився, зажурився» [4, 124], «Вони ж вино п’ють, / Ой п’ють та гудуть» [2, 117].
Незважаючи на велику кількість згадок про схильність українського козацтва до алкоголю, загальне враження не спотворюється його негативною рецепцією. Навпаки, масова свідомість плекає образ дотепного гультіпаки, що
синтезує молодість, жагу до життя, втечу від реального до трансцендентного,
вимріяного світу. З іпостассю веселого гультяя нерозривно поєднана роль неперевершеного коханця, що схильний до ідеалізації власного его. Таким чином,
ствердження своєї сексуальності матеріалізується маскулінною свідомістю дієсловами «любити», «бажати»: «Заслаб козак, заслаб молод, / Либонь умирає, / ой він собі перед смертю / Дівчину бажає» [4, 172], «За чиї ж ви гроші
пили, / І циганочок любили?» [2, 48]. Окремі частини фольклорних тестів є свідченням надмірно емоційних реакцій фемінної частини українства на особу козака: «Ломить вона білі руки / З мізинного пальця… / Світ ісходжу, та не знайду / Такого коханця!» [4, 173].
Ймовірно, більшість тогочасних жінок дійсно виявляли зацікавленість до
січовиків, адже їх узагальнений образ був вимріяним, романтизованим, утвердженим у ліричних піснях. Тому стереотип, сформований фемінною свідомістю, інтегрувався і в козацькі тексти, але отримав іншу інтерпретацію, згідно з
якою чоловік володів певним «престижем» (за З. Фрейдом), харизмою, але, здебільшого, ігнорував дівочі почуття. Доказом цього є жіночі, а зрідка і чоловічі
партії у фольклорних текстах, де зафіксовано лексеми «зрада», «зрадник»,
«зрадити», що виконують моралізаторську функцію: «Ой і зрада, карі очі, зрада: / Чому в тебе, милий, / Не вся щира правда?» [4, 74], «По чім же ти та й
спостерегла, / Що ти мене, мила, / Зрадником назвала» [4, 74] .
Отже, поєднавши в одне ціле дві домінантні іпостасі образу козака, можна стверджувати, що для чоловічої психології характерне уявлення про ідеальний маскулінний стереотип як вияв жаги до краси, репрезентантом якої є жінка,
потяг до гедонізму, нахил до побудови утопії в ірреальному, прихованому світі.
Козацькі пісні як один із жанрів фольклору передбачають творення художнього
образу мовними знаками. Особливої уваги серед таких потребує тлумачення
символу, як культурного коду, що таїть у собі національну ідею і вимагає пояснення свого первинного іманентного змісту.
В українській національній традиції прийнято розрізняти кілька видів символобачення, провідне місце серед яких належить серцю, що виражає філософію кордоцентризму (cordos – центр тілесності індивідуума, місце існування
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людської душі; ця міфологема здатна до формальних трансформацій, проте вони не впливають на категорію її змісту).
Зважаючи на національну філософію українців, лексема «серце» зазвичай
вживається як інтимне звертання до близької, як правило, коханої людини. Тому замість імені або вказівки на стать фіксується одиничний символ. Гендерна
ж диференціація відбувається за рахунок його мовного оточення (прикметників,
або попередніх згадок про персонажа): «Ой уставай, моє серце, / Ще й ти молоденький» [4, 182], «Встань, козаче, годі спати, / Бо йдуть турки коня брати
<…> / Тебе заб‘ють, моє серце!» [2, 56].
Інколи художні тексти констатують пряму вказівку на об‘єкт поетизації.
Тоді використовується прикладкова модель: іменник (номінація статі з асоціативною вказівкою на вік) + концепт «серце»: «Ой рада б я, рада, серце-козаче, /
Та до тебе приступити» [4, 121].
Іноді міфологема «серце» не пов‘язана зі звертанням. Така репрезентація
концепту характерна здебільшого для козацьких пісень, у контексті яких cordos
– це ще й символ національної ідентифікації, свободи й сили колективного духу, що текстуально оформлений у вживанні мовної одиниці незалежно від вказівок на гендерну приналежність особи: «А ще серце козацькеє / Не боїться турків» [4, 198], «О Україно! О рідна ненько. / Тобі вірненько присягнем. / Серця
кров і любов – / Все тобі / Віддати в боротьбі [за волю]!» [2, 10].
Отже, концепт «серце» репрезентується у козацьких народних піснях у
трьох основних варіантах. Останній вирізняє такі тексти з-поміж інших фольклорних творів, у яких він відсутній або ж позначений інертністю.
Не менший інтерес становить рослинна символіка. Як відомо, в уяві пересічного українця подібні міфологічні одиниці перебувають у полярних зв‘язках,
що підсвідомо диференціюються за гендерним критерієм. У контексті козацьких пісень цей стереотипний розподіл руйнується. До низки чоловічих символів
переходять «калина» та «мак»: «В чистім полі висока могила, / А на могилі –
червона калина, – / Мати сина в службу спорядила» [4, 62], «Звелів собі насипати / Високу могилу, / Звелів собі посадити / Червону калину» [2, 111]; «<…>
по городах маки цвітуть, / Та то ж не маки, то й козаки, / То козаки у Крим
ідуть» [4, 62].
Більшість словників фіксує лексему «калина» як символічне бачення жінки, матері. Але допускається трактування рослинного образу як міфологеми маскулінної, тобто такої, що ототожнюється з «… нескореністю та стійкістю укра173

їнського козацтва, незрадливою світлою пам'яттю, єдністю нації; потягу до своїх традицій, звичаїв» [3, 72].
Дотичним до такого трактування є образ маку. В українській етнокультурні він традиційно сприймається як ознака дівочої вроди і, водночас,
пов‘язується зі смертю. Останній мотив поширений і в християнстві, де побутує думка, що маки ростуть на крові розіп‘ятого Ісуса Христа. Отже, це – символ безневинно пролитої крові. Зважаючи на релігійність козацтва та його здатність до міфологізації навколишнього середовища, можна стверджувати, що
рослинний образ є результатом синтезу різних систем світобачення в межах колективної свідомості патріархальної суспільної формації.
Аналізуючи міфологемну структуру козацьких пісень як елемент стереотипізації маскулінного образу, не можна нехтувати її здатністю до формальних
варіацій. До них належать порівняльні моделі, що в українському фольклорі є
традиційними й включають у свою формотворчу схему іменник або займенник,
що відповідає необхідним критеріям граматичної норми, сполучник «як» та вже
наявний символ (птах, рідше елемент конструкції, рослина): «Я сьогодні щось
дуже сумую, / Про козацьку долю згадав, / Ще й про славу свою не забуду, / Що
колись я, як сокіл літав» [2, 29], «Гей, попереду кошовий, / Гей, як той орел
степовий» [2, 38].
Д. Яворницький зазначав: «В основі характеру козака була завжди
двоїстість: то він дуже веселий, жартівливий і компанійський, а то засмучений,
мовчазний, похмурий і неприступний» [6, 240]. Подібну бінарність відзначав і
Ю. Липа, характеризуючи її як синтез еллінізму та готизму. Ось чому дуалістичність образу козака можна пояснити його одночасним потягом до еросу (інстинкту життя, сексуальності та самозбереження) й танатосу (інстинкту смерті,
агресії, деструкції, руйнування), що в площині етносвідмості підсилюється національною ідеєю.
Отже, комплексний аналіз маскулінного образу дозволяє стверджувати,
що «Я» чоловіка, уособленням якого є козак, масштабно розгортається як у семантичному полі, так і у формальній площині. Зміна етнокультурного коду,
складником якого є й чоловічий стереотип, не закінчується періодом козацтва.
Стверджуючи маскулінну позицію, масова свідомість, орієнтуючись на його
соціальну роль, продукує нові цінності, що утверджуються в суспільстві.
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Є. С. Лучкіна, Л. М. Тетеріна
МОВНА СПЕЦИФІКА НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ
ІНФОРМАЦІЇ В РОМАНІ МЮРІЕЛ СПАРК «ХОЛОСТЯКИ»
У лінгвістиці та психолінгвістиці за останні десятиліття склалася традиція
вивчення відображення національно-культурної специфіки в мові та мовленнєвій діяльності, у більшості випадків це дослідження, що стосуються лексики різних мов.
За різні види національної специфіки семантики, як стверджує І. А. Стернин, відповідають різні макрокомпоненти значення. Національно-культурна
специфіка, виявляючись у випадках повної (вмотивованої) безеквівалентності
або відсутності/наявності певних компонентів значення, обумовленій відсутністю/наявністю відповідних ознак у об'єктах матеріальної та духовної культури,
які називає слово, зосереджена в денотативному та емпіричному компонентах
значення; національно-концептуальна специфіка зосереджена в денотативному
компоненті; національно-оціночна та національно-емоційна  в коннотативному; національно-мовна специфіка, що відображає відмінності між одиницями
двох мов, пов'язані з історично сформованою системою мов і не пов'язані з культурою або особливостями мислення народу, представлена в структурному
макрокомпоненті значення [7, 116-120].
Сучасна гуманітарна парадигма поставила питання про текст як одиницю
культури. Семіотична спорідненість мови і культури, яка у наш час є загальновизнаною, дозволяє досліджувати функціонування текстів у національній мові,
національній культурі, в суспільно-громадському житті.
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Художній текст несе на собі відбиток культури певного народу з його
традиціями, звичаями, менталітетом, відтворює характерність життя людей в її
національно-історичній своєрідності, а також відображає світогляд неповторної
особистості його творця.
Сучасні лінгвістичні дослідження художнього тексту мають за мету не
тільки вивчення мовних засобів, що функціонують в тексті і забезпечують його
побудову; а й приділяють пильну увагу соціально-історичному, культурному та
літературному контекстам епохи, інтерес до мовної особистості та її світобачення, а також до слова як відображення мовної культури автора і суспільства .
Знання етнокультурної специфіки художніх текстів необхідно для адекватної
інтерпретації їх змісту, її врахування також важливе в перекладацькій практиці.
Вербалізовані національно-марковані і культурно-обумовлені уявлення
лінгвокультурної спільності, що є органічною частиною менталітету і мовної
картини світу носіїв мови, виступають як основна складова художнього тексту.
Інформативність мови художньої літератури нерозривно пов'язана зі здатністю
національно-маркованої мовної одиниці виступати в художньому тексті в якості національного словесного образу.
Національні словесні образи художнього тексту можуть створюватися
найрізноманітнішими мовними засобами: від одиниць фонетичного і морфологічного рівнів до слів, словосполучень і фразеологізмів.
У романі Мюріел Спарк «Холостяки» можна виділити основні концепти,
що змальовують Англію 30-х років ХХ століття, які формують національномарковані та культурно-обумовлені уявлення британської лінгвокультурної
спільності. До них належать концепти CLASS, INDIVIDUALISM, FREEDOM,
HOMEOWNERSHIP, THRIFTINESS, PRIVACY, HONOUR [2, 130]. Вони реалізуються в тексті за допомогою відповідних лексем:
«...‗I shall not be driven away by a barmaid and a snivelling middle-class
younger son of an upstart earl,‘ Walter said...» (47);
«...„A woman of your class shouldn‟t talk like that.‟ ...» (74);
«…„It‟s something Eccie and I were discussing,‟ Chloe said. „It‟s private.‟ …» (47);
«… This was in a private house, before the seance had commenced…» (104);
«...Fergusson tilted back his chair and heard him out: man-made laws, suppression
of the individual,relics of the Victorian era…. Patrick‟s thin voice died out „… and
all repression of freedom of expression and self-fulfilment….‟…» (62).
В останньому прикладі яскравим національно-маркованим концептом є
також вираз Victorian era, вжитий у цьому випадку в значенні пригнічення прав
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та свобод людини. Нинішнє ставлення до цього феномену в кращому випадку 
іронічне, частіше  відверто негативне. В англійській мові слово «Victorian»
досі є синонімом для понять «святенницький», «лицемірний». Хоча епоха,
названа ім'ям королеви, була мало пов'язана з її особистістю.
Географічне положення країни, як ізольованого острова та індивідуалізм
британців також сформували типові риси характеру британця, які виражаються
наступними прикметниками: cold, phlegmatic, reserve, calm, energetic,
calculating, tenacious, honorable, stoical. Саме ці риси вважаються характерними
для англійського джентльмена (gentleman). Так званий ідеал джентльмена є однією з ключових складових британського менталітету:
«…Patrick sat in his calm, watching her, and he experienced that murmuring
of his mind which was his memory...» (108);
«…„I never touched her, and I give you my word of honour,‟ Patrick
said…»(10).
Національно-культурними маркерами, у межах цього дослідження, ми
вважаємо ті лексичні одиниці, що несуть у собі будь-яку (семантичну, символічну, образну тощо) інформацію про культурну та національну ідентичність
етносу, представником якого є автор досліджуваного художнього твору.
Яскраво вираженими в романі є топоніми, які ідентифікують місцевість,
про яку йде мова у романі (тобто є географічними маркерами). Приведений нижче приклад ілюструє типові райони, які населяють представники middle та
lower-middle class в середині 20-го столітття, даючи читачеві достовірну національно-культурну інформацію:
«...from Hampstead Heath to Greenwich Park, and from Wanstead Flats to
Putney Heath; but especially in Hampstead, especially in Kensington. In Queen‘s
Gate, Kensington, in Harrington Road, The Boltons, Holland Park, and in King‘s
Road, Chelsea, and its backwaters, the bachelors stirred between their sheets,
reached for their wound watches, and with waking intelligences noted the time...» (1).
Для утворення географіних назв у Британії часто використовуються королівські імена. Це своєрідний вияв їх символізації. Британія була однією з перших країн світу, де розвинувся парламентаризм, але країна формально і досі
залишається монархією. Королівська влада взагалі й особисто королі та королеви завжди уособлювали систему цінностей суспільства. Одним з найбільш популярних стало ім‘я королеви Вікторії. Приклади таких номінацій можна знайти і в тексті роману (Ten Vesey Street near Victoria, region of Victoria, Victoria
Station).
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Ще однією групою національно-культурних маркерів у романі є «їжа та
напої». Вивчення проблемного поля "їжа й культура" у культурологічних дослідженнях повсякденності дозволяє дати структурований опис харчових норм
у їх етнічній, культурній, психологічній і соціальній обумовленості, а також
проаналізувати механізми їхнього поширення й функціонування в різних культурно-історичних умовах.
В тексті можна знайти такі типові для британців етнографічні реалії, пов'язані з харчуванням, як, наприклад, чай, адже британці завжди славилися своєю любов'ю до цього напою. Згідно зі статистичними данними населення Великобританії (близько 59 млн чоловік) щодня випивають 165 млн чашок чаю. В
тексті роману «Холостяки» лексема tea зустрічається близько 40 разів:
«...Marlene said to Freda, ‗I shan‘t ring the bell till you‘ve finished your tea.
Don‘t hurry...» (15).
Ще одним напоєм-носіем національно-культурної інформації в романі є
джин (gin), адже саме Англія вважається батьківщиною цього алкогольного
напою:
«...‗Would you have anything in the gin?‘ Matthew said. ‗There‘s orange juice
or water.‘...» (32);
«...He rose and carelessly slopped more gin and tonic into the glasses, without, however, spilling any...» (24).
Однією з типових британських страв, що неодноразово зустрічається в
тексті роману є bacon and eggs. Найрозповсюдженіший традиційний британський сніданок, який безперечно є національним маркером:
«…But soon, since it was Saturday, most would be out on the streets, shopping
for their bacon and eggs, their week‘s supplies of breakfasts and occasional suppers…» (1).
До етнографічних реалій, виявлених при аналізі тексту роману Мюріел
Спарк «Холостяки», відносимо також міри, що є типовими носіями національно-культурної інформації. У тексті роману знаходимо такі одиниці, як пінта
(pint), що є мірою об'єму рідин, фут (foot) та дюйм (inch), які є мірами довжини,
фунт (pound) і стоун (stone) - мірами маси:
«...Half-pint bottles of milk began to be stood on the doorsteps of houses...» (1);
«...Patrick cast his pale eyes to the ceiling. „Nearly six foot, fairly stout, age
about fifty...» (62);
«...his mouth had widened by about two inches, seeming now to reach almost
from ear to ear...» (21);
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Перший з вищенаведених прикладів також ілюструє традицію ставити
пляшки з молоком біля дверей будинків, що є також типово британським звичаєм.
Отже, можна зробити висновок, що роман Мюріел Спарк «Холостяки»
містить численні приклади національно-маркованої лексики, що виступає в
якості національно-словесних образів зумовлюючи інформативність художнього тексту. У романі представлені основні концепти, що формують національномарковані і культурно-обумовлені уявлення британської лінгвокультурної спільності, а мова роману є багатим джерелом національно-культурної інформації.
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В. О. Майковська©
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НІМЕЦЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ-СОМАТИЗМІВ
На сучасному етапі розвитку мовознавства особливе значення має вивчення мовної картини світу через фразеологічні одиниці, зокрема фразеологізми з соматичним компонентом, оскільки саме вони зосереджують у собі віковий досвід нації і розуміння навколишнього світу крізь власну матеріальну особистість. Відомо, що мова – це дуже важливий та невід‘ємний атрибут самореалізації кожної людини. Людина у свою чергу є центром образу світу, який народжується завдяки мові, тому можна зробити висновок, що система будь-якої
мови базується на принципі антропоцентризму.
Людина почала усвідомлювати себе серед навколишньої дійсності й визначати себе як особу безпосередньо через органи чуття й частини власного тіла, що і стало домінуючою причиною постійної уваги до соматичної лексики в
різні історичні періоди. Орієнтація в просторі і часі, вираження суб‘єктивної
оцінки – усе це людина пізнавала поступово, проте завжди за допомогою оточуючих її інструментів відображення дійсності – рук, очей, серця. Людське тіло – один із найдоступніших для спостереження й вивчення об‘єкт, і слова на
позначення частин тіла людини так само прадавні, як і сама людська свідомість.
Уперше в лінгвістичний ужиток термін «соматичний» увів фіноугорський мовознавець Ф. Вакк, який, розглядаючи фразеологізми з назвами
частин людського тіла, назвав їх «соматичними» [2, 14].
Фразеологізми, які мають у своєму складі побудований на метафорі соматичний компонент, відіграють дуже важливу роль для концептуалізації світу. Їх
можна вважати мовними універсаліями. У кожній мові соматизми виступають в
значній кількості. О. Д. Райхштейн встановив, що соматичні фразеологізми
становлять 15-20% всіх фразеологічних єдностей сучасної німецької мови [6,
22].
Який смисл уособлюють соматизми, сформулював угорський германіст
Ксаба Фьолдес: «Соматичні фразеологізми» служать зазвичай для вираження
емоційних, ментальних властивостей та різноманітних дій людини, вони відображають відношення до навколишнього світу та позначають традиційну символіку мови тіла (місцеві та загально поширені традиції та марновірства) [5, 21].
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Соматизми мають різноманітні функції у мові. Наприклад, одна з найважливіших груп соматизмів передає емоції. Такі фраземи майже завжди містять
метафору. Частини тіла символізують певне відчуття, що важко висловити звичайними словами, наприклад «kalte Füße bekommen» – укр. відмовитися від своїх намірів, злякатися; «jemandem rutschtе das Herz in die Hosen» – укр. душа пішла в п'яти.
Ще одна важлива група соматизмів – це так звані кінеграми. Численні
фраземи з назвою частини тіла в якості компонента, який позначає рух. Кінеграми мають емблематичний характер і є динамічно навантажені. Соматизми такого типу майже завжди стабільні. Часто кінеграми передають справжню міміку та жести, але трапляються випадки, коли кінеграми використовуються тільки
як гіпербола [3, 311]:

j-m auf die Finger klopfen – укр. поставити на місце кого-небудь;

die Achseln zucken – укр. знизувати плечима;

die Stirn runzeln – укр. хмуритися, супити брови, зморщувати чоло;

sich die Augen aus dem Kopf gucken – укр. продивитися всі очі.
Німецький лінгвіст Ганс-Манфред Мілітц, досліджуючи фразеологічні
одиниці як вираження психічних переживань людини, до яких він також відносить риси характеру, зазначає у своїй статті, що дану тематичну групу у німецькій мові створюють переважно соматизми. Він приходить до висновку, що
досліджувані фразеологічні одиниці виражають сталу рису характеру або ж короткочасний психічний порив. При цьому передаються, перш за все, ті риси характеру, які допускають чітке та однозначне позначення, такі як спритність,
смуток, гордовитість, легковажність [1, 84], наприклад:

«Die Ohren hängen lassen»: niedergeschlagen sein – укр. повісити
носа [4, 525];

«nicht auf den Mund gefallen sein»: schlagfertig sein, gut reden können
– укр. не лізти за словом у кишеню, бути дотепним [4, 496];

«etwas auf die leichte Schulter nehmen» (ugs.): etwas nicht ernst genug
nehmen – укр. бути легковажним [4, 640].
Соматизми виражають ставлення людини до навколишнього середовища
та до інших людей, наприклад «jmdn. Auf den Arm nehmen» (ugs.): jmdn. zum
Besten haben, sich über jmdn. lustig machen – укр. жартувати над кимось [4, 50];
«jmdm. die kalte Schulter zeigen»: sich gegenüber jmdm. abweisend verhalten – укр.
повернутися спиною до кого-л. [4, 640].
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Значна кількість соматизмів також передає емоційний стан людини, наприклад «den Kopf verlieren»: in einer schwierigen Lage unüberlegt, kopflos
handeln – укр. не знати, як вчинити (потрапивши у скрутне становище); зійти з
розуму, з‘їхати з глузду [4, 404]; «über die/über beide Ohren verliebt sein»: sehr
verliebt sein – укр. закохатися по вуха [4, 528]. Крім того соматизми дають образну характеристику людини, наприклад «die Nase hoch tragen»: eingebildet sein –
укр. бути високої думки про себе, задаватися [4, 507]; «die Beine unter den Tisch
strecken»: von jmdm. finanziell abhängig sein, sich von jmdm. ernähren lassen– укр.
жити за чужий рахунок [4, 92]; «auf der faulen Haut liegen»: nichts tun, faulenzen
– укр. бути ледачим [4, 316].
Наявність великої кількості фразеологізмів з соматичним компонентом
у багатьох мовах, зокрема і в німецькій, пояснюється тим, що тіло людини є
найближчим та найбільш пізнаним об‘єктом, саме за допомогою свого тіла людина вимірює навколишній світ. За допомогою посилань на частини тіла людина може чітко описати свої думки та відчуття, тому соматичні фразеологізми є
дуже важливими для досліджень сучасної лінгвістики. Звідси й антропологічна
спрямованість фразеології. Фразеологічні одиниці, які накопичувалися у мові
упродовж століть, несуть у своїх глибинах специфіку світопізнання та світорозуміння, що відрізняє одну етнічну групу від іншої. Стійкі вирази репрезентують національну мовну картину світу, відображаючи специфічні особливості
менталітету кожної нації. Таким чином, за допомогою фразеологічних одиниць
можна виявити особливості репрезентації у мові світоглядних уявлень окремої
нації та вивчити закономірності відображення в семантиці мовних одиниць
ціннісно-смислових категорій культури.
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Є. Д. Макаренко, О. А. Хрушкова
СЛЕНГ У РОМАНІ ЛЮБКА ДЕРЕША «АРХЕ»
Незважаючи на зовсім молодий вік, Любка (Любомира) Дереша називають «однією з наймолодших зірок дорослої сучасної української літератури»
[4], «одним із найвідоміших сучасних українських авторів» [3]. Дослідники його творчості (Я. Дубинянська [1], О. Михед [6], Т. Макарова [5] та багато ін.)
співголосні у тому, що у його творах яскраво проступають риси українського
постмодернізму. Серед них особливо виразні потяг до архаїки, міфу, колективного підсвідомого; бачення повсякденного реального життя як театру абсурду;
використання підкреслено ігрового стилю, щоб акцентувати на ненормальності,
несправжності, протиприродності панівного в реальності способу життя; зумисне химерне переплетення різних стилів оповіді та ін. [7].
Твори Любка Дереша переповнені сленговою лексикою. Не став
виключенням і роман «Архе», який є об’єктом нашого дослідження.
Предметом дослідження є сленгова лексика, яку використовує автор
у досліджуваному романі.
Отже, мета нашої статті – охарактеризувати сленг у творі Любка Дереша
«Архе», показати розмаїття сленгової лексики в романі. Перед нами постає
завдання виокремити із названого твору письменника сленгову лексику,
класифікувати її за тематичними групами.
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Основною темою «Архе» є опис життя сучасної молоді. Висвітлюючи буденні історії звичайних школярів та підлітків, їх пристрасть до згубних звичок
(вживання алкоголю, наркотиків та галюциногенів), Любко Дереш намагається
найбільше наблизитися до реальності, тож не соромлячись використовує сленг
та слова, що знаходяться поза цензурою. Жаргонну лексику автор вживає для
того, щоб якомога глибше занурити читача у світ, представлений у творі.
Оскільки переважна більшість героїв роману належать потрібно заглибитися у
їхній спосіб життя, інтереси, відносини, конфлікти.
У цьому на допомогу приходить сленг, який відображає життя та спілкування персонажів.
Молодіжний сленг з-поміж варіантів мови інших соціальних груп
є найскладнішою структурою. Саме в ньому поширені елементи тюремного
жаргону, жаргону наркоманів та інших девіаційних груп, а також іншомовні запозичення. Проаналізувавши текст, можна виділити певну кількість тематичних
груп сленгової лексики. Серед них: назви дій, угруповань та їх представників,
назви алкогольних напоїв, тютюнових виробів, частин тіла, психічних, фізичних та розумових якостей людей тощо:
1. Дії: «Це вже був не той страх, котрий форкають із верхівки телевежі» [2, 90]; «– Валимо, – кинув я Дикому й першим розчинився в темряві» [2,
221] (валити «іти, тікати звідкись» [8, 75]); «Косить під Лінча, – подумала вона» [2,
87] (косити «наслідувати когось, намагатися бути схожим на когось» [8, 174]); «Так-от: завалюю, значить, я в триста третю, а в сумці снаряд «чорнило»…» [2, 110] (завалити «зайти, прийти кудись (як правило, без
запрошення)» [8, 141]); «Треба, Настюха, побазарити …» [2, 135] (базарити «говорити щось, про когось» [8, 42]); «Від шуму дерев вуха фонили…» [2,
223] (фонити «шуміти» [8, 342]); «…може, вони у вас позависають, це мовляв, приїхали друзі з Омська» [2, 271] (зависати «залишатися де-небудь упродовж певного часу» [8, 141]); «Ти гониш! – він підносить долоню до окулярів…» [2, 265]; «Не гони біса.» [2, 269] (гнати біса «повідомляти сумнівну інформацію» [8, 105]), «…постійно бухали з ними, а потім давали чувакам переписувати в нас «Пінк Флойда».» [2, 110] (бухати «пити алкогольні напої,
пиячити) [8, 73]); «Терезка лигнула теплої води…» [2, 60] (лигнути «пити
алкогольні напої, випити спиртного» [8, 202]), «–…ну, вмазав перед тим? Ну,
пивка там... [2, 106] («вмáзати» випити [8, 100]), «Нас крило так, що хотілося плакати» [2, 109] (крити «відчувати сильні емоції, бути в стані ейфорії»
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[8, 189]); «Пруся тільки по чорному» [8, 197] (пертися «отримувати позитивні емоції» [6, 255]).
2. Угруповання за уподобаннями та їх представники: «Я себе зараз
такккою хіппіскою почуваю, шо то капець!» [2, 94]; «…її вуйко був СТРАШНИМ ХІПІ» (хіпі – міжнародний молодіжний рух пацифістського забарвлення)
[2, 91]; «один закумарений чувак, не витягуючи рук із кишень, копає бляшанку
з-під «Коки» сильніше, і та відлітає десь убік» (закумарений чувак – тут: хлопець під дією наркотичних речовин) [2, 101]; «...ми з Мацьком такі вже
хіпові, стиляги, блін, ну такі, шо ну його нафіґ!» (стиляги – молодіжна субкультура в СРСР, що мала за зразок переважно американський спосіб життя) [2,
98]; «Думаєш, зараз ше хтось нашу музику слухає? ТА НІ-ФІ-ГА! Це тільки ми
такі к-кллльові...» (кльові – тут: найкращі) [2, 95].
3. Психічні, розумові якості: «Він – бикуватий і самозакоханий, вона –
блядовита, але по-своєму вперта» [2, 125], (бикуватий «примітивна, обмежена людина, переважно з села» [6, 54]); «Ні жони твоєї вольтанутої, ні роботи,
ні школи» [2, 95] (вольтанутий «дурний, розумово обмежений, недоумкуватий» [6, 94]).
4. До частин тіла людини можемо віднести: «…зубата лиса диня
з дикими розкосими очима» [2, 140] (диня у значенні «голова»), «На сцені
стояв знайомий мені горбун і стискав своїми клешнями мікрофон» [2, 199]
(клешні у значенні «руки»).
5. Характеристики людини за національністю: «Ми з Дерешом приходимо, а вони тут усі обіймаються, китайоси-негритоси різні, усі такі щасливі, такі веселі…» [2, 150].
6. Зовнішні, фізичні якості людини: «Ще би: двометрове здоровило,
вагою в сто кілограмів, у поношеному плащику й дитячій шапочці на
зав‘язку…» [2, 171].
7. Алкогольні напої: У сумці снаряд «чорнило» [2, 110] (чорнило «дешеве червоне вино низької якості» [8, 141]; снаряд – «пляшка» [8, 305]).
8. Тютюнові вироби: «Затяглась «прилучиною» й по-бандитськи схаркнула» [2, 94] (прилучина «жартівлива номінація марки сигарет «Прилуки»).
9. Назви будівель та установ: «Приходжу я, значить, у десяту общагу…» [2, 110] (общага у значенні «гуртожиток»); «…заходячи в корпус універу,
про всяк випадок помахав невидимій камері» (універ скорочено від «університет») [2, 87].
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У творі експресивно-стилістичну функцію виконують слова, що виражають негативні емоції: «Та то обще капець!» [2, 94] (капець «крах, кінець, розчарування, безвихідна ситуація» [8, 185]); «Боже, ЦЕ КАПУТ!» [2, 162] (капут «крах, безвихідна ситуація» [8,
185]); «Опинилася геть
в лажовій ситуації» [1,
71] (лажовий «поганий, кепський, невдалий» [8,
198]).
У романі автор уживає слова, що позначають стан байдужості, апатії, відсутності інтересу до когось чи демонстративного нехтування, а також виражають розчарування: «І мені було пофіг» [2, 163] (пофіг «байдуже, все одно» [4,
271]); «Антон удав, що йому то по цимбалах» [2, 61] (по цимбалах «байдуже,
все одно»); «І перші почали, блін!» [2, 95] (блін «слово, яке замінює непристойну лайку при виражені досади, роздратування, здивування» [8, 60]); «Такої хитромудрої шняги, чи штуки, чи фіговини» [2, 165] (шняга «якийсь предмет, річ, явище» [8, 280]; фіговина «щось не варте уваги, незначне» [8,
339]).
Отже, аналіз роману «Архе» демонструє розмаїття сленгової лексики,
якою оперує Любко Дереш. Найширше автор вживає сленгові лексеми на позначення угруповань за уподобаннями та їх представників, дій, а також психічних та розумових якостей, оскільки роман спрямований на опис побуту та повсякденного спілкування девіаційних груп, а також їхнього психологічного, фізичного та психічного станів. Менші за обсягом тематичні групи на позначення
частин тіла людини, характеристики людини за національністю, алкогольні напої, тютюнові вироби, назви будівель та установ тощо.
Узагальнюючи результати виконаного дослідження, зазначимо, що автор
не використовує широкий спектр сленгізмів, що виступають як своєрідний
спосіб самовираження героїв роману (в даному випадку – підлітків). Через використання значної кількості сленгової лексики Любко Дереш наблизив читача
до побуту, спілкування, взаємовідносин персонажів, до їхнього життя, яким би
жахливим і бридким воно не здавалось. Також, уводячи до тексту слова та фразеологізми з молодіжного сленгу, автор досягає особливої експресивності.
Перспективою подальшого дослідження може стати укладання словника
мови творів Любка Дереша, зокрема словника сленгу.
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К. О. Малій, О. І. Панченко
СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛОМОВНИХ МАС-МЕДІЙНИХ
ЗАГОЛОВКІВ
Заголовки належать до найважливіших елементів оформлення газети,
адже вони керують увагою читача. Заголовки допомагають читачеві швидко
ознайомитися з номером, отримати уявлення про зміст його матеріалів, обрати
найголовніше і найцікавіше. Від характеру і оформлення заголовків значною
мірою залежить, чи буде прочитаним той чи інший матеріал [1, 7-8].
Мас-медійні заголовки мають велике змістове навантаження. Тим часом,
через ряд специфічних особливостей газетних заголовків їх розуміння і переклад представляють значну складність і вимагають великого досвіду. Зокрема,
перекладачеві варто звернути увагу на такі.
1. Прагнення в що б те не стало привернути увагу до публікованого матеріалу і в той же час викласти в короткій формі його зміст. Як правило, заголовки складаються з «шапки» (власне headline, іноді banner headline) і підзаго
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ловка (lead) з декількох строчок. «Шапка» має виділяти найяскравішу думку, а
часто навіть окрему, найбільш виразну фразу статті.
2. Характерне переважання дієслівних заголовків. Проте в українському
друці дієслівні заголовки зустрічаються досить рідко. Перекладачеві слід
постійно мати на увазі особливості вживання часових форм у заголовках. Це
необхідно перш за все для правильного розуміння змісту, а в деяких випадках
важливо і для вибору варіанту перекладу.
3. Широке використання у англомовних заголовках атрибутивних груп.
Тут варто пам‘ятати основні принципи аналізу і перекладу препозитивних атрибутивних словосполучень. Аналіз смислових зв'язків між членами атрибутивних словосполучень і визначення смислових груп, що є усередині цього словосполучення, слід перекладати зліва направо, тобто з першого члена
словосполучення.
4. Привабливим і дуже поширеним є заголовок-цитата: зі слів людини,
про яку йде мова, у назву матеріалу виносяться найяскравіші висловлювання.
5. Найрізноманітніші скорочення, що дуже часто зустрічаються у заголовках і ускладнюють їх розуміння. Найчисленніша група включає скорочення
назв партій, різного роду організацій і посад. Друга група - це скорочення
прізвищ або фамільярні прізвиська відомих політичних або громадських діячів.
При перекладі слід враховувати, що таке явище абсолютно нехарактерне нашому друку і у кожному випадку замість скорочення необхідно перекладати
прізвище повністю, а прізвиська замінювати прізвищами [2, 232].
Третя група скорочень — скорочення географічних назв. В українських
заголовках ці скорочення перекладаються повністю. Слід тільки пам'ятати про
правила транскрибування іноземних географічних назв українською мовою.
Перекладач також повинен мати на увазі, що цілий ряд найрізноманітніших
скорочень, які складно віднести до якої-небудь певної групи, вживаються систематично і звичайно зафіксовані в словниках скорочень[2, 234].
Крім того, типовим для англомовних заголовків є опущення артиклів.
6. В галузі лексики для заголовків англомовних газет характерне часте
використання невеликого числа спеціальних слів, що складають свого роду „заголовний жаргон‖ або „заголовні кліше‖: ban, bid, claim, crack, crash, cut,
dash, hit, move, pact, plea, probe, quit, quiz, rap, rush, slash і ін. Особливістю такої
«заголовної лексики» є не лише частота її вжитку, але і універсальний характер
її семантики. Слово pact в заголовку може означати не лише «пакт», але і «договір», «угоду», «операцію» і тому подібне. Дієслово hit може бути вжито у
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зв'язку з будь-яким критичним виступом. Red може означати і «комуністичний», і «соціалістичний», і «прогресивний»; bid має на увазі і «заклик», і «запрошення», і «спробу досягти певної мети» тощо.
Характерним є часте вживання в заголовках емоційно забарвлених слів,
жаргонизмів, ідіоматичних виразів, а також несподіваних словосполучень і всякого роду алюзій.
7. Поширеним також є використання фразеологічних сполук типу
„дієслово + іменник‖: to have a discussion замість to discuss, to give
support замість to support, to take a fall замість to fall.
8. Часто в заголовках газетних статей політичні терміни замінюються коротким „модним‖ словом, яке вживається скоріше з метою привернути увагу,
ніж
проінформувати,
наприклад:
probe замість
―indepth
investigation‖, slam замість ―criticize severely‖, is set to замість ―is preparing to‖.
9. З метою надання заголовку виразності та привабливості журналісти нерідко застосовують ефект алітерації: Laid-off Lawyers, Cast-off Consultants.
10. Гра слів та каламбур також відіграють у заголовку статті важливу
роль, виконуючи одну з основних його задач - привернути увагу потенційного
читача до обговорюваної проблеми.
Зважаючи на перераховані особливості, при перекладі англомовних заголовків використовується значна кількість трансформацій, щоб зробити переклад адекватним. Основними типами цих трансформацій є перестановка, заміна, опущення і доповнення, антонімічний переклад, компенсація та транспозиція.
Першим видом лексичних трансформацій є транслітерація. Це механічна
передача тексту й окремих слів, які записані однією графічною системою, засобами іншої графічної системи, тобто передача однієї писемності літерами іншої. Наприклад: Web Censorship in China? Not a Problem, Says Bill
Gates (The Guardian, January 26, 2010) - Веб цензура у Китаї? Не проблема,
вважає Біл Гейтс.
Транскрипція - ще один із видів лексичних трансформацій, що використовується для точного відтворення звукового складу слів і текстів будь-якої
мови або діалекту. Такий вид трансформацій дуже практичний, оскільки ішомовні імена, термі ни, власні назви тощо, які не перекладаються, записуються
засобами національного алфавіту, найближчими за звучанням до оригіналу:
Man Arrested Under Terrorism Act in Birmingham (The Daily Telegraph, March 18,
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2012) - Заарештовано людину за звинуваченням у скоєнні терористичного акту у Бірмінгемі
Калькування - копіювання іншомовного слова за допомогою незапозиченого матеріалу або поморфемний переклад іншомовного слова. Калькування
часто зустрічається у перекладі термінів та термінологічних виразів, а також
фразеологічних зворотів, у тому числі приказок, прислів'їв: Visual Merchandising in Retail Trade (The Wall Street Journal, April 29, 2014) - Візуальний мерчандайзинг у роздрібній торгівлі
Конкретизація - лексична трансформація, внаслідок якої слово ширшої
семантики в оригіналі замінюється словом більш вузької семантики у мові, на
яку робиться переклад. Протилежну функцію виконує генералізація. Варто відзначити, що використання даного виду лексичних трансформацій потребує
творчого підходу з боку перекладача [2, 34-41]. Наприклад: AIDS Fund Raising
Effort (The Times, March 28, 2010) - Благодійна акція зі збору коштів Фонду боротьби зі СНІДом; International Reliefe Effort Loading in Miami for Third Mission
to Haiti (The Times, March 28, 2010) - Міжнародна організація допомоги постраждалим країнам збирає кошти в Маямі для своєї місії у Гаїті.
Перестановка як вид перекладацьких трансформацій – це зміна положення мовних елементів в тексті перекладу у порівнянні з вихідним текстом, через
відмінності у структурі речення в англійській та українській мовах. Наприклад:
British Economy Will Take Years to Recover Despite End of Recession (The Times,
January 26, 2010) - Незважаючи на закінчення кризи, Британії знадобляться ще
роки, аби відновити свій економічний стан
Заміна - найпоширеніший та найрізноманітніший вид перекладацьких
трансформацій. В процесі перекладу заміні можуть піддаватися наступні граматичні одиниці: форми слів, частини мови, члени речення, типи синтаксичних
зв‖язків тощо [3, 76]. Наприклад: Being a Good Golfer! (The Financial
Times, January 26, 2010) - Що означає добре грати в гольф!
Граматичні, як і лексичні, трансформації нерідко вимагають внесення додаткових слів чи навпаки опущення деяких елементів. Тому опущення і доповнення часто сполучаються з іншими видами граматичних трансформацій,
найчастіше з заміною частин мови [3, 76].
Антонімічний переклад - це лексико-граматична трансформація, що передбачає заміну будь-якої одиниці вихідної мови протилежною за значенням
одиницею в цільовій мові з відповідною перебудовою всього речення, щоб зберегти зміст [3, 79]. Пропонується застосувати антонімічний переклад аби
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уникнути подвійного заперечення в заголовку статті. Наприклад: They Never
Tell Us
Everything! (The
Observer,
January
26,
2010)
Вони завжди щось замовчують!
Компенсація - це лексико-граматична трансформація, що передбачає передачу смислового або стилістичного відтінку не там, де він виражений в
оригіналі. Необхідність у компенсації виникає у зв!язку з тим, що у ряді випадків неможливо знайти повний відповідник (тобто, смисловий і експресивностилістичний) для передачі у перекладі окремого сегмента оригіналу:
An A1 Day! (The Financial Times, January 26, 2010) - День кращий з найкращих!
Транспозиція - це одночасно лексико-граматична та стилістична трансформація, що передбачає переклад одного жанру чи функціонального стилю в
інший жанр чи функціональний стиль. В англійських текстах елементи розмовного стилю використовуються частіше, вони інколи несуть навіть фамільярний
характер. В результаті цього перекладачу іноді доводиться як би приглажувати
текст перекладу, замінюючи жаргонно-фамільярні слова та звороти більш
нейтральними: Woman Arrested Over Child Fire Deaths (The Times, May 1, 2010) Заарештовано жінку за звинуваченням у вчиненні пожежі, в якій загинуло двоє
дітей.
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ВІДОБРАЖЕННЯ СТАНУ ЛЮДИНИ У СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ
МОВІ
Поняття стану людини набуває особливого значення в контексті гуманітарного знання, а тому викликає жвавий інтерес представників різних наукових
дисциплін. Як форма співвідношення душі та тіла він є об‘єктом досліджень
філософів (Аристотель, Ф. Ніцше, З. Фрейд, А. Шопенгауер), як форма відбиття
дійсності – психологів (С. Л. Рубінштейн), як утворення, що знаходить своє
втілення в мові, – лінгвістів (М. О. Красавський, В. А. Маслова, М. В. Пименова).
Проблема стану людини як форми співвідношення душевних (або психічних) переживань і тілесних (фізичних, соматичних) відчуттів привертала до себе увагу мислителів усіх часів. Під емоціями зазвичай розуміють, згідно Злобіну, ―психічне відбиття життєвого сенсу явищ і ситуацій, що виявляється у формі безпосереднього швидкоплинного небезстороннього переживання, зумовленого відношенням їх об‘єктивних властивостей до потреб суб‘єкта‖ [1, 96]. Таке визначення обмежує емоційну сферу рамками людської психіки, а фізіологічний аспект емоцій залишається поза увагою. Об‘єктом людських почуттів, на
відміну від емоцій, є духовні потреби, в якості яких виступають, як правило,
стосунки між людьми (виробничі, особисті), ставлення людини до суспільства,
процесу пізнання, краси тощо [1, 97].
Стан людини є міжкультурним референтом, але специфіка його концептуалізації та засоби мовного вираження відрізняються в різних лінгвокультурах.
М. О. Красавський визначає емоційну складову як ―етнічно, культурно зумовлене, складне структурно-змістове, як правило, лексично і/або фразеологічно
вербалізоване утворення, яке базується на поняттєвій основі та включає в себе
окрім поняття образ, оцінку та культурну цінність‖ [3, 29].
Під вираженням емоцій В. І. Шаховський розуміє таку їх репрезентацію в
мові, яка супроводжується внутрішнім і зовнішнім переживанням. Він вважає,
що мова має специфічні лексичні засоби вираження емоцій – корпус емотивів,
тобто ―мовних одиниць, у семантичній структурі яких є емоційна доля у вигля-
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ді семантичної ознаки, семи, семного конкретизатора значення, завдяки чому ця
одиниця адекватно вживається усіма носіями мови для вираження емоційного
відношення або стану мовців‖ [5, 25]. На відміну від спонтанного вираження
стану людини опис емоцій є його усвідомленим вираженням.
Що стосується засобів вираження категорії стану людини саме в мові, то
предикати стану або слова ―категорії стану‖ є тим специфічним засобом лексичного зображення стану людини, оскільки їх зміст і функція вичерпуються втіленням останнього [6, 90]. Головними ознаками слів категорії стану в німецькій
мові є: загальне лексико-граматичне (категоріальне) значення, тяжіння до предикативного вжитку, відсутність форм словозмінення, а також особлива граматична сполучуваність. Лексико-граматичним призначенням слів категорії стану,
на думку Н. Г. Козинської, є вираження стану в часі. Більшість лексичних одиниць (ansichtig, eingedenk, gewahr, gram, imstande, leid, wach), що можуть бути
віднесені до цієї категорії, позначають стан особи, яка виступає у функції підмета (Er war nicht imstande, alles Nötige allein zu erledigen). Значно меншою є кількість слів категорії стану (angst, egal, gleich, leid, übel, wurscht), що вживаються з носієм стану, представленим залежним від предикатива членом – додатком (Bresgote tat ihm leid) [2, 5].
На синтаксичному рівні ідея категорії стану втілюється логіко-граматичним типом речень. Зв‘язками для утворення таких речень виступають дієслова існування, які виражають ідею стану в найбільш чистому вигляді (sein,
werden, bleiben, scheinen). Функцією цих дієслів є введення в речення тих чи
інших елементів, що дозволяють встановити конкретний зміст стану, який треба передати. Ця функція передається ад‘єктивними (sie ist nervös, der Kranke ist
kraftlos), партиципними (er war sehr aufgebracht), ich bin ganz ausgepumpt) або
субстантивними предикативами (ich habe Angst, er hat Fieber). Ідея стану людини репрезентується також безособово-предикативною (mir ist kalt, mir ist heiß,
mir ist egal) і дієслівною синтаксичними моделями (ich friere, ich freue mich).
Специфічними засобами відбиття стану людини на синтаксичному рівні є
речення стану [4, 7]. Їх семантична структура складається з таких компонентів:
носій, вид, характеристика (статичність / динамічність), причина, оцінка та часові координати стану. Вони представлені в мовленні у вигляді мінімальних
(Theo kam in Verlegenheit) і максимальних висловлень (Meine Wirtin war diesmal
tief enttäuscht von meinem Schweigen) [4, 8].
Дослідження лексичного наповнення синтаксичних структур з ідеєю стану дозволило Л. І. Сахарчук виокремити основний і вибірковий лексичні склади
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першого й другого порядку. Основний лексичний склад першого порядку формують дві лексико-граматичні групи слів, члени яких у поєднанні один з одним
сприяють утворенню категоріального значення досліджуваного типу речень –
значення стану людини: 1) слова на позначення виду стану людини (Freude,
Ärger); 2) слова на позначення статичної або динамічної характеристики стану
людини (haben, überkommen). Одиниці другого порядку, до яких належать слова
на позначення носія (Mutter, Professor) і причини стану людини (Bemerkung,
Geschichte), створюють завершеність речення. Вибірковий лексичний склад містить одиниці на позначення часових координат стану (einen Augenblick,
diesmal) та його оцінки (richtig, tief), за рахунок яких мінімальні семантичні
структури речення стану розширюються до розмірів максимальних [4, 13].
За цими критеріями поняття стану людини також можна категорізувати
за: умовами виникнення (каузований, некаузований), інтенсивністю протікання
(висока, низька), тривалістю у часі (довготривалий, короткочасний), контрольованістю (контрольований, неконтрольований) та оцінка (позитивний, негативний).
Отже, відбиваючи у своїх формах поняття ―стан людини‖, мовна система
використовує для цього специфічний інструментарій засобів, до якого належать
лексичний корпус, синтаксичні конструкції, а також текстові фрагменти. Можна сказати, що найбільш продуктивним способом втілення принципу стану людини з боку різних аспектів є лексичний рівень німецької мови. Сукупність лексичних засобів, спроможних маркувати емоційно-почуттєву сферу людини,
утворює базовий корпус лексики для семи. Використання емотивної складової
значення, а також активізація додаткових сем уможливлюють докладне зображення як власне станів людини, так і нюансів їх протікання, що мають бути
враховані (інтенсивність, контрольованість, оцінка тощо).
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ПОРІВНЯННЯ КИТАЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ
Антропоніми вже дуже давно привертають увагу багатьох вчених з усього світу, саме тому на сьогоднішній день їх вивченню присвячено доволі багато
наукових праць. Китайські прізвища виступають однією з основних категорій
китайської антропоніміки, в той же час являють собою унікальне явище, яке не
схоже на українські прізвища. Як зазначає О. В. Суперанська, особисте ім'я – це
спеціальне слово, дане в індивідуальному порядку, що служить для позначення
окремої особистості та її ідентифікації, а також служить для звертання людей
один до одного [2, 257]. В українській традиції антропонім статичний і супроводжує людину, як правило, від народження до кінця життя, маючи, при цьому,
різні варіанти одного і того ж імені. У китайській мові антропонім – це теж
одиничне найменування людини, але яке містить еволюційні етапи розвитку
особистості, її соціальний онтогенез. Він супроводжує людину з моменту вступу у певну соціальну групу та зарахування до неї, внаслідок чого містить поступальну динаміку його соціалізації. Як бачимо, розбіжності між китайськими
та українськими антропонімами починають виникати ще з самого визначення
терміну «антропонім». У подальшій роботі ми хочемо висвітлити основні відмінності, які притаманні китайським та українським прізвищам, адже саме вони
виступають основною категорією як української, так і китайської антропоніміки. Окрім того, прізвище як успадкований антропонім дуже яскраво демонструє
історико-культурні відмінності між Сходом і Заходом. По-перше, на відміну від
країн Сходу, у Західній Європі вживання прізвищ увійшло до звичаю порівняно
пізно, лише з XV століття. По-друге, в історії китайської антропонімії мала місце опозиція двох видів фамільних імен, пов'язана з матріархальними та патріархальними принципами організації суспільства і сім'ї: перше прізвище – 姓(xing)
було об'єднуючою ознакою одного великого роду і передавалося по материнській лінії, а кланове прізвище –氏(shi) визначалося гілкою роду, пов'язаної з батьком [1, 78]. В українській антропонімічній традиції такого явища не було,
люди мали лише одне прізвище, яке передавалося по батьківській ліній. Тобто,
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коли жінка виходила заміж, вона та діти успадковували прізвище чоловіка. В
Китаї жінки після заміжжя традиційно зберігають дівоче прізвище, на відміну
від минулих часів, коли до дівочого прізвища ще й приєднувалося прізвища чоловіка, але діти, як правило, успадковують тільки прізвище батька. Цікавим фактом також є те, що в Китаї всі однофамільці вважаються родичами, адже колись дуже давно вони походили з одного роду. Тому до 1911 року шлюб між
людьми з однаковим прізвищем заборонявся незалежно від того, існували між
юнаком і дівчиною реальні родинні стосунки чи ні. Щодо структури китайських та українських прізвищ, то вони значно відрізняються. Серед українських
прізвищ найчастіше зустрічаються довгі – трьох-, чотирьохскладові (Павленко,
Сковорода) і набагато рідше односкладові (Жук), а китайські прізвища, навпаки, – здебільшого є односкладовими (赵zhao) і двоскладовими (司马 sima). У
сучасних китайців в основному переважають односкладові прізвища. Також є
прізвища з трьома і більше складами. За своїм походженням вони не ханьські, а
здебільшого маньчжурські. Наприклад, прізвище Айсінь Цзюело (爱新觉罗)
належало маньчжурській імператорській сім'ї. Прізвища в китайській мові рідко зустрічаються самостійно, без супроводу імені, псевдоніма, прізвиська, звернень. При поєднанні прізвища з цими компонентами його не завжди просто
відрізнити. В українській мові навпаки, власні імена, в тому числі й прізвища,
легко ідентифікувати як в мовному потоці, так і на письмі. Китайські прізвища
зазвичай стоять на першому місці перед особовим ім'ям (одно- і двоскладовим),
другим ім'ям, зменшувальним ім'ям, псевдонімом. Ось деякі випадки:
а) односкладове прізвище + односкладове ім'я – Ду Фу杜甫, Лі Бо 李白.
б) двоскладове прізвище + односкладове ім'я – Сима Цянь司马迁.
в) односкладова фамілія + двухскладове ім‘я – Лян Цічао梁启超.
В українській мові прізвище не має чітко закріпленої позиції: воно може
стояти як перед ім‘ям, так і після нього (Пимоненко Олександр – Олександр
Пимоненко), а також може поєднуватися не лише з ім‘ям та з прізвищем по батькові. Китайські прізвища також можуть супроводжуватися різними формами
звертання, номінацією людей за ступенем спорідненості, за положенням, яке
вони займають у суспільстві, за віковим цензом, а також за титулами та званнями. Наприклад, 孙夫人 «пані Сунь», 李先生 «пан Лі», 赵教授 «професор Чжао»
та інші. Інколи перед прізвищами зустрічаються такі прикметники, як 大 – «великий», 小 – «маленький», 老 – «старший» та інші. Вони вказують на шанобливе відношення до співрозмовника: 小李 «молодий Лі», 老王 «старина Ван».
老може ставитися як перед прізвищем, так і після нього, використовується по
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відношенню до людей чоловічої статі і пишеться окремо. Прізвища можуть
вживатися з числівниками, які вказують або порядковий номер спорідненості за
ознакою віку в межах одного покоління: 王七 «Ван сьомий», 李十二 «Лі дванадцятий»; або порядковий номер в клані: 张老二 «Чжан другий старший». Інколи до прізвища додавався топонім для позначення місця, з якого був родом власник цього прізвища: 王临川人 «Ван, уродженець уїзда Ліньчуань». Незвичним
може здатися те, що подружжя при людях називає один одного не просто за
індивідуальним іменем, але й додають прізвище, що аж ніяк не додає звертанню офіційності, а відображає шанобливе ставлення одне до одного. Взагалі, повна антропонімічна модель є нормою іменування не тільки для подружжя, але й
серед знайомих, товаришів по службі тощо. В українській мові також зустрічається вживання українських прізвищ в поєднанні з різними формами звертання
(пані Кальницька, лікар Кириченко), проте прізвища не вживаються з числівниками, прикметниками та топонімами, а звертання до дружини/чоловіка, товаришів за прізвищем зустрічається дуже рідко [3, 349].
Після порівняння китайських та українських прізвищ можна виділити ряд
особливостей, які притаманні китайським прізвищам:

в історії китайської антропонімії мала місце опозиція двох видів
фамільних імен, пов'язана з матріархальними і патріархальними принципами
організації суспільства і сім'ї (姓 та 氏), в українській мові такого явища не існувало;

зазвичай китайські фамілії односкладові (李), рідше –
двоскладові(司马). Серед українських прізвищ частіше зустрічаються довгі –
трьох-, чотирьохскладові (Сковорода) і набагато рідше односкладові (Жук);

у китайских прізвищ, так само як у імен, багата традиція і вони виникли набагато раніше, ніж українські;

прізвище у всіх випадках стоїть перед ім'ям, а для українських прізвищ це не принципово;

китайські прізвища, на відміну від українських, часто складно одразу ідентифікувати в тексті, особливо в поєднанні з ім‘ям чи псевдонімом;

сучасні китайські прізвища значною мірою втратили своє реальне
значення, а більшість українських зберегли своє первинне значення;

стародавні китайські та українські прізвища утворювалися або від
індивідуального імені батька, або від назви його ремесла, заняття, посади, або ж
від назви місця проживання;
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в Китаї жінки після заміжжя традиційно зберігають дівоче прізвище, але діти, як правило, успадковують тільки прізвище батька. В Україні і жінки, і діти успадковують прізвище чоловіка;

в українській мові, так само як і в китайській, зустрічається вживання українських прізвищ в поєднанні з різними формами звертання, проте
українські прізвища не вживаються з числівниками, прикметниками та топонімами.
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МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Актуальність теми полягає в тому, що молодіжний сленг є досить популярним явищем у мовленні молодіжних засобів масової інформації і потребує
постійних наукових досліджень.
Останнім часом відчувається посилений інтерес до цієї теми, але фундаментальних наукових досліджень, присвячених висвітленню цього питання, небагато, крім того, специфікою теми є стрімкий розвиток та зміна досліджуваної
лексики, що спричинює швидке ―старіння‖ інформації, зокрема словників.
Поняття сленгу все більше привертає увагу сучасної філології. Цю проблему розглядали вчені-лінгвісти І. Гальперін, Г. Генне, М. Горке, Г. Еманн,
В. Єлістратов, Г. Мозер, І. Пастух, С. Соколовська, М. Фахурдінова,
В. Хом‘яков, К. Якоб, Т. Шіппан.
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Науковці Німеччини характеризують молодіжний сленг як креативну,
оригінальну, невимушену й неоднорідну форму спілкування. Т. Шіппан характеризує сленґ як специфічний спосіб спілкування певної групи, що виражається
високим рівнем експресивності та невимушеності, які доходять інколи до вульгаризму, сленг – це феномен живої і рухливої мови, яка йде в ногу з часом і реагує на будь-які зміни в житті суспільства [5, 92].
Мова дуже чутлива до змін у політиці, ідеології, науці, духовній культурі,
тому й сленг як один із її складників надзвичайно швидко зазнає змін. Так,
сленг молоді 50–60-х рр. фактично не зрозумілий сучасному молодому поколінню.
Сленг кожної історичної епохи відображав ознаки часу. Наприклад, у 60х він був наслідком підвищеного інтересу до наркотиків, популярної музики,
постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість епітетів, що стосувалися
невдах: ―wally‖, ―nurd‖ тощо. У сленгу 80-х переважали слова, що стосувалися
грошей та роботи.
Стосовно ж сучасного українського сленгу, то тут, попри значну його
зросійщеність, спостерігаємо процес ―українізації‖, використання притаманних
українській мові методів словотвору та адаптація іноземних слів до української
вимови. Прикладами можуть слугувати такі номінації: дискогопалка, лоскотарка, вечоранга, стайня, долярчик, хом'ячок, мітингайло, недоганяйло, окейно, дріт, мавпа, жаба, тусівка тощо.
До пласту сленгової молодіжної лексики входять новоутворення, що формуються і розвиваються разом зі змінами в суспільстві. На думку дослідниці
Л. Ставицької, сучасний молодіжний сленг є ніби посередником між інтержаргоном та мовною практикою народу, розмовно-побутовою мовою широких
верств населення, яка послуговувалась і завжди послуговуватиметься здатністю
української мови до продукування стилістично знижених, іронічних, гротескних лексичних засобів, що в сучасних умовах демократизації стилів спілкування і виявляються відповідниками жаргонним і сленговим номінаціям [4, 57].
Лексеми утворюються під впливом найрізноманітніших чинників, серед
яких насамперед виділяються: кримінальний жаргон, інтержаргон, інтерпретація молоддю деяких термінів, зокрема медичних. Англійська мова дедалі більше входить у наше життя і не може обминути молодіжний сленг, впливаючи на
формування нових лексем.
Проте слід зазначити, що вплив англійської мови на молодіжну субмову є
закономірним явищем. Як зазначає Д. Лихачов у своїй праці ―Арготичні слова
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професійного мовлення‖, що аналогічно в колишніх німецьких, англійських,
російських жаргонах домінантний вплив мали циганська мова та ідиш. Тому не
дивно, що український сучасний сленг певною мірою англізований. Можна виокремити кілька способів утворення сленгу.
Наприклад, невдала інтерпретація іноземних слів (гирла, хаза, крейзі,
спікати, беґ, паті, мані, піпли, месаг – англ.; авсвайс, ахтунґ, варум вассер –
нім.; кайф – араб.) [2, 41].
Окремим джерелом молодіжного сленгу є інтержаргон. За визначенням
російського жаргонолога М. Грачова, інтержаргон – це загальнопобутова і певна частина професійної лексики різних жаргонів (соціальних діалектів), які переходять у ―дифузну зону‖ міжжаргонного вживання, але не асимілюються з
просторіччям [1].
Чимало лексем молодіжного сленгу семантично дублюють поширені в інтержаргоні одиниці без будь-яких трансформацій: шари, моргала, баньки, лимон, стріляти, поїхати, малахольний. Походження деяких слів молодіжного
сленгу зрозуміти досить легко. Так, наприклад, не становить труднощів пояснення таких слів, як зубр (від ―зубрити‖, іронічний відтінок – назва тварини),
парохід (той, хто відвідує пари) та парогуль (той, хто пари прогулює), гуртак
(гуртожиток) та ін.
Подібні слова є досить поширеними і завойовують позиції через те, що
мають яскраво виявлене іронічне забарвлення, а це притягує молодь, бо почуття
гумору допомагає підліткові виділитися з загалу та підкреслити свою особистість. Чільне місце в молодіжному мовленні посідають метафоричні номінації,
що виявляють образні можливості внутрішньої форми вихідного уявлення:
кайф – кайфовий, кайфоломщик, кайфолом; башлі – башляти, башльовий,
небашльовий тощо.
Класифікувати сленг можна за різними ознаками. Наприклад, за стилістичними ознаками слова сленгу, як було зазначено вище, можна поділити на звичайні, тобто нейтральні, та згрубілі (нецензурна лексика).
Важливим чинником у творенні сленгових лексем є спорідненість інтересів осіб, які формують різновид цього ненормативного утворення. За цією
ознакою лексичні одиниці молодіжного сленгу можна поділити на такі, що
вживаються:
–
у середовищі людей, що мають справу з комп‘ютерами.
У такому колі найчастіше використовуються жаргонні слова англомовного походження. Це викликано насамперед тим, що англійська є мовою
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комп‘ютерних технологій. У процесі роботи з комп‘ютерною технікою деякі
слова перейшли до української розмовної лексики. Так, у цій сфері можна почути слова: апгрейд (поліпшення, модернізація комп‘ютера), батони (клавіші),
масдай (скрайній ступінь невдоволення), сидюк (дисковод та диски CD-ROM),
юзер (користувач).
–
Свої сленгові новотвори мають люди, які цікавляться автомобілями.
Найпоширенішими лексемами цієї групи є назви різноманітних автомобільних деталей та іншого обладнання: бублик, баранка(кермо), тачка (автомобіль), ґуми, скати (шини) тощо;
–
у середовищі підлітків, які захоплюються музикою, часто вживають
такі слова: вертушка (CD-програвач), савндтрек (мелодія, що супроводжує відеофільм), синґл (CD з меншою, ніж на альбомі, кількістю пісень), солянка
(збірний концерт).
Власний сленг мають книголюби, газетярі, спортсмени та ін. До того ж у
кожній з названих груп можна виділити підгрупи. Наприклад, спортивний сленг
поділяється на сленг футболістів, хокеїстів, плавців та ін.
Молодіжний сленг є неоднаковим відповідно до спілкування. Кожне з таких середовищ має свої відмінності і сленг озвучує реалії життя саме в такому
оточенні.
Наприклад, у студентському середовищі побутують такі лексичні одиниці: друшляти (прогулювати пари), гуртак, братська могила (гуртожиток),
Степанида, Баба Степа, стіпуха (стипендія) тощо.
У сленговому мовленні студентів трапляються слова, що відображають
студентські буденні явища та проблеми: хвіст (заборгованість), шпора, шпаргалка (зрозуміло і без пояснення), плавати (погано знати матеріал), йти на
шпорах (списувати), врубитись (зрозуміти), засипатись (не скласти іспити).
Окремим видом жаргонної лексики є кримінальний сленг, що вживається
у відповідному середовищі, хоча завойовує позиції в розмовно-побутовому мовленні інших суспільних верств. Тут часто трапляються такі лексеми, як: бивень (розумово відстала людина), дядя (начальник тюрми), дока (знаюча людина), квасити (пити спиртне), качок (масивна людина), мусор (міліціонер) та ін.
[3, 39-44]
Проте, якщо вищеназвані сленги вживаються лише в конкретному середовищі, то слова, що належать до інтержаргону, є загальновживаними. До таких
лексем можна зарахувати: бомж (рос. абревіатура «без определенного места
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жительства»), малахольний (ненормальний), лимон (мільйон грошових одиниць), поїхати (збожеволіти), стріляти (просити).
Таким чином, як бачимо, сленг – явище дуже поширене і за певними
ознаками його можна класифікувати.
Відзначають три бурхливі хвилі в розвитку молодіжного сленгу в Україні.

20-і роки. Перша хвиля пов'язана з появою величезної кількості безпритульних у зв'язку з революцією і громадянською війною. Мова учнів, підлітків та молоді забарвилася безліччю «блатних» слів, почерпнутих у
них.

50-і роки. Друга хвиля пов'язана з появою «стиляг».

70-80-і роки. Третя хвиля пов'язана з періодом застою, що породила
різні неформальні молодіжні рухи і «хіпуюча» молодь створила свій «системний» сленг як мовний жест протистояння офіційній ідеології.
Нині на розвиток молодіжного сленгу великий вплив має комп'ютеризація. Передача сенсу, ідеї, образу при появі комп'ютера отримала додаткові
можливості в порівнянні з листом і печаткою. За рахунок цього інтернет-сленг
проникає в молодіжну мову.
Як бачемо, молодіжний сленг як і будь-який інший, є тільки лексиконом
на фонетичній і граматичній основі загальнонаціональної мови і відрізняється
розмовним, а іноді й грубо-фамільярним забарвленням. Найрозвиненіші семантичні поля - «Людина», «Зовнішність», «Одяг», «Житло», «Дозвілля».
Чимало елементів є різними скороченнями і похідними від них, а також
англійськими запозиченнями або фонетичними асоціаціями. Характерною особливістю, яка відрізняє молодіжний сленг від інших видів сленгу, є його швидка мінливість, яка пояснюється зміною поколінь.
Можна зробити висновок, що практично кожна група людей, яких
об‘єднують спільні інтереси, має свій особливий тип мовлення, який реалізується в сленгових новоутвореннях і є притаманним лише цій групі. Це свідчить
про те, що молодіжний сленг не є цілісною системою і включає в себе загально
молодіжний жаргон, що характеризує мову певного покоління, і спеціальні молодіжні жаргони.
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О. В. Миронець, К. Ю. Шевчик
ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ ОЗНАЧЕНОГО І НЕОЗНАЧЕНОГО
АРТИКЛЯ В СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ АНГЛОМОВНОМУ
ДИСКУРСІ НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ О. ГЕНРІ©
Артиклі відіграють важливу роль в англійській мові, як смислову, так і
емоційну, а також говорять про рівень освіченості людини. Артикль − це допоміжне слово перед іменником, яке уточнює його значення, тобто артикль − це
визначник (детермінатив).
Дана стаття має на меті проаналізувати морфологічні та граматичносинтаксичні особливості вживання означеного і неозначеного артикля у художньому тесті і виявити індивідуальні особливості художнього методу письменника на прикладах новел ―A Retrieved Reformation‖ (1903), ―An Unfinished
Story‖ (1906), та ―The Purple Dress‖ (1905) О. Генрі. Важливо відмітити, що новели обраного письменника були написані на межі XIX та XX століть, коли артикль все більше визнавався як службова частина мови, а його вживання
відповідало традиційним нормам англійської мови.
Творча спадщина О. Генрі знаменна не тільки для аналізу історії розвитку
американської прози, а і для вивчення норм морфології англійської мови на
наочних прикладах. Так, у даних новелах були простежені особливості вживання та функціонування артиклів «a/an», «the»: усі вони слугують покажчиками
іменників, виражаючи ознаки їх (іменників) числа, категорії означеності/неозначеності, унікальності/поширеності, знайомості/невідомості, і т.д. У
рідкісних випадках артиклі вживалися з іменниками, які, згідно з нормами
англійської мови, передбачають відсутність «a/an» та «the» поряд з ними. І
навпаки, у поодиноких випадках нульовий артикль вживався поряд з іменниками, які вимагали означеного або неозначеного артикля [1, 27].
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Найбільш вживаним артиклем серед творів О. Генрі виявився «the», тоді
як неозначений та нульовий артиклі використовувалися з однаковою частотою.
У переважній більшості випадків письменник вдається до використання
неозначених артиклів у випадках, коли читач ще не знайомий з предметом/явищем, вони згадуються вперше: «Аnd you may tell what you heard a parrot
say» [3], «I'm going to have a purple dress» [3], «A young lady crossed the street»
[3]. Тут новеліст вводить у сюжет нові предмети та істоти, іменники, які надалі
завжди вживаються з означеним артиклем «the».
Також варто розглянути приклади, коли «а» вживається з іменниками в
однині або ж позначають стан або властивість предмету: «A starved heart must
have one crumb during a year» [3], «There he tasted the first sweet joys of liberty in
the shape of a broiled chicken and a bottle of white wine − followed by a cigar» [3].
Тут О. Генрі використовує неозначені артиклі для підкреслення, з однієї сторони, що рік один, пляшка білого вина одна та сигара одна, а іншої – словосполучення а starved heart та a broiled chicken звертають увагу на стан/особливість
предмету/істоти за допомогою артиклю «а» [2, 31].
Особливої уваги потребують випадки функціонування неозначених артиклів зі стійкими словосполученнями та ідіомами, тому що сучасний англомовний дискурс активно вживає вирази з цього розряду, а помилка у них вважається грубою. У своїх творах О. Генрі часто використовує стійкі словосполучення; приклади з неозначеними артиклями наступні: «Dulcie forgot everything else for a moment except that she was beautiful» [3], «just take a walk down
Twenty- third street any afternoon» [3], «Jimmy took it in a tired kind of way» Вирази, які виділені вище, мають традиційну та стійку форму вживання артиклю «а»
і не можуть бути змінені.
Як наголошувалося раніше, О. Генрі найчастіше вдається до вживання
означеного артиклю «the», так як випадки його функціонування ширші, ніж інших артиклів. По-перше, «the»вживається з іменниками, які вже згадувались у
тексті раніше та відомі читачеві із контексту: «Аnd you may tell what you heard a
parrot say. Both Morpheus and the bird are incompetent witnesses» [3]. У першому
реченні автор вперше вживає слово папуга (parrot) з неозначеним артиклем, але
далі О. Генрі говорить про пташку (bird) з означеним артиклем, так як читач із
контексту розуміє, що в даному випадку мова йде про пташку папугу.
По-друге, сучасний англомовний дискурс передбачає ряд випадків, коли
означений артикль має вживатися для підкреслення іменника, що несе в собі
додаткову інформацію про об‘єкт. Так, «the» використовується зі словами, що
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уточнюють або вказують на інформацію про предмет/істоту/явище. О. Генрі
вдається до таких прикладів таким чином: «"Why," said he, "they are the men who
hired working-girls» [3], «Old Bachman, the proprietor of the Bee-Hive Store» [3].
Попри те, що виділені іменники зустрічаються в текстах вперше, вони мають
вживатися з означеним артиклем з огляду на те, що ці слова несуть додаткову,
уточнюючу інформацію стосовно головного об‘єкта повідомлення [1, 44].
Особливості вживання означених артиклів у творах О. Генрі збігаються
також з тими нормами сучасної мови, які є найбільш поширеними та зрозумілими. Так, новеліст використовує «the» з назвами сімей: «The next morning
Jimmy took breakfast at the Adamses» [3]; перед прикметниками у найвищій ступені порівняння: «Scientists tell us that the diamond is the hardest substance
known» [3], «you show the greatest sense and intelligence» [3]; з
національностями: «leading his army against the savage Turks» [3]; з частинами
доби: «The night before Thanksgiving came» [3], «At her window Maida sat through
the long morning» [3], «At four in the afternoon, with an expressionless face and a
lifeless air she slowly made her way to Schlegel's shop» [3].
Проаналізувавши оповідання О.Генрі, ми виявили, що сучасний художній
англомовний дискурс передбачає вживання артиклів у ряді випадків, деякі з
яких ми розглянули більш детально на прикладах у ході роботи. Письменник
використовує неозначені артиклі «a(an)» у таких ситуаціях: з метою класифікації (відношення предмету до певного класу чи групи предметів); в узагальнюючому значенні; якщо мається на увазі число «один»; при першому згадуванні у
тексті; з метою підкреслення стану або особливостей істоти/предмета/місця; з
певними словами; у стійких словосполученнях, які треба запам‘ятати і т.д. Між
тим, означений артикль «the» вживається у таких випадках: якщо предмет відомий із контексту; якщо іменник є єдиним у своєму роді; при наявності числівника у найвищій ступені порівняння; з певними словами; якщо іменники вживаються у множині (але не обов‘язково); зі стійкими словосполученнями та ін.
Ми також дійшли висновку, що сучасний художній англомовний дискурс
допускає варіювання особливостей вживання артиклів і все частіше практикує
вживання нульового артиклю. Художні твори О. Генрі також іноді демонстрували відхилення від норм вживання артиклів, що пов‘язано з особливою
стилістикою та задумом автора справити особливе враження на читача. Загалом, творча спадщина американського письменника XX століття є доречним
прикладом вживання англійських артиклів і може розглядатися для виявлення
особливостей їх вживання у сучасному дискурсі.
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А. C. Нагорна, Н. М. Семешко
ФУНКЦІЇ МОВНИХ ЗАСОБІВ КОМІЧНОГО В ОПОВІДАННІ
О.ГЕНРІ «ПЕРЕДВІСНИК ВЕСНИ»
Дослідження питань комічного було і залишається актуальною проблемою різних галузей філологічних наук - лінгвістики, текстолінгвістики, лінгвостилістики. Питання наявності в мові системи засобів, які використовуються виключно з метою створення комічного ефекту, залишається відкритим. Значною
мірою дослідники пояснюють це тим, що не розроблена єдина система, яка
включала б всі мовні засоби створення комічного ефекту [3, 100-103].
Мовні засоби комічного охоплюють всі виражальні засоби мови, вони ідентичні із засобами, які використовуються в ліричних, епічних і драматичних творах. Oсновним завданням майстра комізму є використання мовних засобів у комічному плані. Побудова комічного тексту здійснюється на основі використання
мовних прийомів, навмисного руйнування стилістичних, словотворчих, морфологічних і синтаксичних норм. Найбільш грунтовний аналіз засобів і прийомів
комічного міститься в роботах Я. Є. Ельсберга, Ю. Борєва, В. Я. Проппа, де науковці стверджують, що найпоширенішими засобами вираження комічного є
комічні метафори, парадокс, каламбур, перифраз, вставні конструкції, змішування стилів мовлення, пародія. В. Я. Пропп також зазначає що "в комических
целях может быть использован язык как таковой" [2, 85-86]. Я. Eльсберг говорить, що «...комические характеры во всем их индивидуальном своеобразии и
были сотворены художниками благодаря присущему им чувству юмора, умению схватить черты комического, перевоплотить их средствами искусства и
вызвать © смех» [5, 170-171].
©
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Сучасні дослідники О. Б. Шонь, М. В. Щербакова, І. В. Алабугіна, зосереджуються
на
таких
засобах
створення
комічного
як
гра
слів, оксіморон, гіпербола, перифраз, пародія, зевгма, каламбур, парадокс, метафора [4, 153-161].
Видатний американський письменник О. Генрі не знає собі рівних у
майстерності точної і виразної деталі, в побудові гострого сюжету і, нарешті, у
винахідливості при створенні несподіваних розв'язок [1, 40-42]. У нашій статті
ми ставимо за мету виявити функції мовнихі засобів
комічного в оповіданні О. Генрі «Передвісник весни » (A Harbinger") [6].
Оповідання відомого американського письменника О. Генрі «Провісник
весни» - один із творів, що увійшли до його авторського збірника під назвою
«Голос великого міста». Історія, яка описана в оповіданні "Передвісник весни",
почалася з того, що якийсь вугільник побачив у місіс Пітерс один долар. Про
цей «скарб» той час же стало відомо її чоловікові, містеру Пітерсу, який негайно вирішив прийняти найактивніші заходи, щоб цим доларом заволодіти. Для
цього він закликав на допомогу своїх друзів. І ось тепер вони втрьох сиділи на
лавці в парку і обговорювали можливі варіанти та шляхи оволодіння цим самим
доларом.
Для досягнення комічного ефекту О. Генрі використовує різноманітні засоби і прийоми, на рівні змісту і форми. Мова О. Генрі надзвичайно багата та
насичена різними лексичними і синтаксичними стилістичними засобами.
Одним із дієвих способів створення комічного ефекту у О. Генрі є епітети. «Mr. Peters was the D'Artagnan of the loafers there. He was the dingiest, the
laziest, the sorriest brown blot against the green back-ground of any bench in the
park» [6]. «Мистер Питерс был д'Артаньяном в этом трио бездельников. Он
являл собою самое грязное, самое ленивое, самое неприглядное серое пятно на
фоне зеленых садовых скамеек» [7]. Епітети допомагають читачеві створити
образне уявлення про головного героя. Вони представляють персонажа та підкреслюють бажання героя бути лінивою та бездіяльною «комахою» в цьому метушливому світі. Автор дуже вдало вводить такий опис героя у контекст «зеленої» природи. Також посилання на відомий літературний персонаж - Д'Артаньяна, який має яскраво виражену функціонально-стилістичну конотацію, потрапляючи в невластиву йому сферу функціонування, бере участь у створенні словесного комічного образу на основіі контрасту. Автор порівнює містера Пітерса
з Д'Артаньяном, а інших його друзів – з мушкетерами. Використання цього образу у побутовій ситуації викликає сміх у читача.
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Автор описує як по багатьом ознакам люди намагаються передбачити
наближення весни. О.Генрі дуже вдало використовує паралельні конструкції,
які мають комічну спрямованість в основі якої лежить алогічність висновків,
знаходження причинно-наслідкових зв'язків між несумісними предметами,
процесами та випадками. ―The annual tornado in St. Louis,the plaint of the peach
pessimist from Pompton, the regular visit of the tame wild goose with a broken leg to
the pond near Bilgewater Junction, the first tall poplar struck by lightning and the
usual stunned picknickers who had taken refuge,the first crack of the ice jam in the
Allegheny River,the finding of a violet in its mossy bed by the correspondent at Round
Corners - these are the advance signs of the burgeoning season ‖ [6]. «Первый ураган в Сент-Луисе, пессимистический прогноз насчет урожая персиков в Помптоне,очередной визит ручного дикого гуся со сломанной лапкой к пруду близ
станции Билджуотер; первый разбитый молнией тополь, под которым, разумеется, укрывались экскурсанты, чудом оставшиеся в живых; первая подвижка
льда на реке Аллегени; фиалка среди мха, обнаруженная нашим корреспондентом в Раунд-Корнерс, — вот признаки пробуждения природы» [7].
Не менш важливе місце у творах О. Генрі займає метафора. «His friends,
having escaped matrimony, had shown a disposition to deride Mr. Peters for his venture on that troubled seа» [6]. «Друзья мистера Питерса, избежавшие брачных уз,
не раз подсмеивались над тем, что он пустился в это опасное плавание» [7].
Центром є дієслово escape – рятуватися від небезпеки, уникати її та іменник
venture - ризикована спроба; небезпечна витівка, авантюра. Автор вважає
шлюб головного героя «небезпечним плаванням», наголошуючи таким чином
на тому, що для таких ледарів, якими є наші герої, шлюб це – небезпека та важке випробування. Ця метафора має характерологічну функцію, вона висміює
«чоловіків», які прагнуть тільки розважатися та не мають намірів будувати сімейне життя.
Надмірне перебільшення можливостей всього одного долара посилює виразність вислову, породжує комічний ефект. І читач, і автор знають, що для героїв найпрекраснішою насолодою було розважатися та пити пиво, тому 1 долар
був значною сумою, бо це було достатньо, щоб купити холодного пива собі і
своїм друзям . Простежуємо використання перебільшення в оповіданні : « A
whole dollar bill, good and receivable by the Government for customs, taxes and all
public dues. How do you know it was a dollar?" asked Ragsy, the immensity of the
sum inclining him to skepticism» [6]. «Целый доллар, настоящий, имеющий законное хождение, годный для уплаты пошлин, налогов и страховых и прочих
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взносов –" А откуда ты знаешь, что именно доллар? — спросил, Рэгзи, в котором колоссальность этой суммы породила скептические настроения» [7].
О.Генрі іронізує і говорить про долар, як про величезну суму, але читач розуміє, що він просто глузує з героїв оповідання.
Для створення комічного ефекту О.Генрі використовує такий художній
прийом, як переривання висловлювання. 1) «Remember that you are speaking of
my wife. A man who would lift his hand to a lady except in the way of - …» [6].
«Не забывайте, что вы говорите о моей жене. Всякий, кто хоть пальцем тронет
женщину, если только не …..[7]. Переривання висловлювання є основою комічної ситуації, тому що читач в курсі, який наш герой «справжній чоловік», і
він(читач) розуміє, що герой би вдарив свою дружину, якщо це був би єдиний
спосіб забрати в неї той долар, про який вони мріють. У другому прикладі
О.Генрі знову використовує цей прийом, щоб показати, як забрехався головний
герой, бо вже не знав, як вилучити гроші у місіс Пітерс. 2) «I am to begin work
tomorrow. But it will be necessary for me to buy a pair of -- » [6]. «Мне предложили работу в... в чайном магазине, сказал мистер Питерс. — Завтра начинать.
Но мне придется купить пару. …..[7] »
Використання розмовного стилю в оповіданні також дає змогу читачеві
посміхатися. Автор таким чином ще раз наголошує, що містер Пітерс був здатен майже на все, аби отримати бажаний «долар» і не «впасти обличчям перед
друзями», які були такими ж невихованими та неосвідченими. «Say we go up
and punch 'er and stick a towel in 'er mouth and cop the coin" suggested Kidd. – О
man would kick a woman," said Peters, virtuously. A little choking - just a touch on
the windpipe - that gets away with 'em - and no marksleft» [6]. «Схватить ее да заткнуть ей рот полотенцем, а монету забрать, Порядочный человек не станет
бить женщину, — сентенциозно произнес Питерс. — Так, придушить легонечко
— это можно, и следов не остается » [7].
Для створення комічного ефекту автор часто застосовує прийом невиправданого очікування, яке і є основою подвійної роз‘язки. Несподіваність, сюжетний поворот, якого читач не передбачав, те, що відбулось всупереч його очікуванням, все, що за нормальних обставин (відповідно до його уявлень) не повинно було відбутись. Це вдалий прийом для передачі комічного і є характерною особливістю майже всіх оповідань О.Генрі. Читач очікує, що містеру Пітерсу вдасться вилучити долар у своєї дружини, але оповідання закінчується тим,
що місіс Пітерс купує для нього настоянку, тому що він видавав себе за хворого.
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Використовуючи різноманітні стилістичні засоби, О.Генрі виробив свій
своєрідний стиль, насичений комізмом, в якому гумор завжди поєднується з ноткою смутку і має не тільки розважальний, але і гостро соціальний характер.
Автор використовує метафору, епітети, перебільшення, переривання висловлювання та паралельні конструкції. Американський письменник О'Генрі увійшов в
історію літератури як чудовий майстер гумору. Він зумів знайти своє місце серед кращих в американській літературі завдяки оригінальності свого таланту.
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Ю. О. Нарівська, О. В. Гурко
ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ АНТОНІМІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ
В ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА ПРИКЛАДІ ТВОРУ Р. БРЕДБЕРІ
«451ᵒ ЗА ФАРЕНГЕЙТОМ»)
Література посідає чільне
ний твір подекуди стикається зі
тача, оскільки цей читач може
полілінгвізм і навіть білінгвізм



місце серед інших видів мистецтв. Літературзначними перешкодами на шляху до свого чибути носієм іншої мовної системи. На жаль,
сьогодні не є розповсюдженим явищем. Саме
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тому на допомогу приходить переклад, тобто такий вид творчості, в процесі
якого твір, що наявний в одній мові, відтворюється засобами іншої мови.
Мета нашої статті – дослідити доцільність використання антонімічного
перекладу в художній літературі. Актуальність наукової розвідки зумовлена сучасними проблемами перекладу, що виникають під час перекладу художніх
творів. Зокрема, в сучасній лінгвістиці майже не приділяють увагу такому виду
перекладацьких трансформацій як антонімічний переклад.
Специфіка перекладу, що відрізняє його від всіх інших видів мовного посередництва полягає в тому, що він призначений для повної заміни оригіналу.
Водночас, є очевидним й те, що абсолютна тотожність перекладу оригіналу недосяжна, проте це жодним чином не перешкоджає здійсненню міжмовної комунікації [1].
Зауважимо, що для досягнення адекватного перекладу в художній літературі використовують антонімічний переклад. За допомогою антонімічного
перекладу передають смислове та стилістичне значення багатьох конструкцій
під час перекладу художнього тексту.
На думку Л. С. Бархударова, антонімічний переклад – це комплексна
лексико-граматична
трансформація, внаслідок якої
стверджувальну
конструкцію зазвичай замінюють заперечною або навпаки, а одне (чи кілька)
слів вихідного тексту інтерпретують у перекладі його антонімом, наприклад: I
don‘t hate many guys / Я мало кого ненавиджу [1, 216]. Саме тому під час перекладу художньої літератури антонімічний переклад застосовують з метою уникнення можливого конфлікту між лексичною і граматичною сполучуваністю
мовних одиниць у вихідній мові та мові перекладу.
Услід за В. І. Карабаном [4], Я. І. Рецкером [6], Л. К. Латишевим [5],
уважаємо, що антонімічний переклад як перекладацька трансформація представлений трьома видами: позитивація, негативація та анулювання двох наявних у
реченні негативних семантичних компонентів (подвійне заперечення).
До найчастотнішого способу антонімічного перекладу уналежнюють негативацію. Негативація – вид антонімічного перекладу, коли слово або словосполучення без формально вираженої суфіксом або часткою заперечної семи,
перекладаючи, замінюють на лексему з префіксом не- або словосполученням із
часткою не, наприклад: «He walked toward the corner, thinking little at all about
nothing in particular» [7] / «Він простував до рогу, не думаючи ні про що, в усякому разі, ні про що особливе» [2]; «…the girl who was moving there seem fixed to
a sliding walk, letting the motion of the wind and the leaves carry her forward [7] /
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«…дівчина, яка йшла назустріч, не ступає, а пливе в повітрі, бо її підганяє
вітер і листя» [2]; «But she was gone running in the moonlight [7] / «Але дівчини
вже не було поряд — вона бігла в місячному світлі» [2]. Потрібно зазначити,
що здебільшого лексему, що перекладають не замінюють на антонім у мові перекладу, а лише змінюють її форму на протилежну та кваліфікують цей вид
трансформації як формальну негативацію.
Другим за частотністю способом трансформації є позитивація. Позитивація – вид антонімічного перекладу, під час якого слово або словосполучення з
формально вираженою заперечною семою, перекладаючи, замінюють на слово
або словосполучення, що не містить формально вираженого негативного компонента, наприклад: «There was no understanding it [7] / «Зрозуміти це було
важко [2]»; «Isn‘t this a nice time of night to walk?/ «Вночі добре гуляти, правда
ж?[2]»; «Well, doesn’t this mean anything to you? [7] / «А це вам про щось говорить? [2]»; «The room was cold but nonetheless he felt he could not breathe [7] /
«У кімнаті було холодно, однак Монтеґ відчув, що задихається [2]». Аналізовані приклади є свідченням того, що речення в оригіналі із заперечними частками no, not, never, nothing перекладають українською мовою стверджувальними конструкціями, оскільки при дослівному перекладі значення лексеми чи речення не завжди зберігається.
Третім найменш частотним способом досягнення еквівалентності під час
перекладу є анулювання двох негативних компонентів у реченні. Анулювання
двох негативних компонентів – це спосіб перекладу лексичної одиниці з двома
формально вираженими семами заперечення в мові оригіналу словом або словосполученням без формально виражених сем заперечення в мові перекладу [8,
15]. Наприклад: «It was not unlike the feeling he had experienced before turning
the corner and almost knocking the girl down [7] / «Це відчуття скидалося на те,
якого він зазнав, звернувши за ріг і мало не збивши дівчину [2]»; «I won’t say
anything [7] / «Я буду мовчати [2]»; «Their apartment is not unclean [7] / «Їх
квартира прибрана до блиску [2]»; «He's not the ugliest fellow around! [7] / «Він
взагалі-то гарний хлопець [2]».
Відомо, що прийом анулювання двох негативних компонентів ще називають подвійним запереченням, оскільки в реченні спостерігаємо наявність
двох заперечних часток.
Отже, найчастотнішими способами досягнення еквівалентності під час
перекладу художньої літератури є позитивація та негативація. Прийом подвійного заперечення трапляється рідше, ніж перші два види перекладу. Утім, усі
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аналізовані види антонімічного перекладу є доцільними під час перекладу художніх творів. На нашу думку, їхнє використання зумовлене необхідністю точно передати зміст висловлювання і водночас посилити емоційне забарвлення
тексту з метою зацікавити читача.
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А. В. Ніколаєнко, С. А. Ганжа
З МОВОЮ В СЕРЦІ
Мова народу – це його обличчя, те що в першу чергу справляє враження і
зумовлює відповідне ставлення до цілої країни. На жаль, на цей момент «обличчя» нашої країни не може вважатися гідним держави високого самодостатнього рівня. Незліченна кількість помилок, яких припускаються при написанні
назв вулиць, магазинів, рекламних банерів та вивісок, змушує задуматися над
рівнем грамотності українців, адже навіть у Законі України зазначено, що рек
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лама має бути оформлена згідно з мовними правилами і нормами [3]. Не дивно,
що цьому питанню присвячені праці таких відомі лінгвістів та мовознавців, як
Т. Бондаренко [1], О. Зелінської [4], А. Капелюшного [5] та Є. Коваленко [6].
Викладачі нашого університету також приділили велику увагу сучасному стану
української мови, зокрема нашого міста [2]. Існування такої проблеми змусило і
мене задуматися над цим дійсно важливим питання. Результати проведених досліджень мовної ситуації в рідному місті надихнули мене на створення вірша, в
якому я спробувала висвітлити наявні в ній проблеми.
Мова нам дана не випадково,
В ній відображена історія віків.
Поглядає з неї барвінково
Вічна слава наших пращурів.
Чуєш, як бринить могутнє слово
У безкраїм морі колосків?
Відбивається ніжно і медово
В колискових наших матерів.
В ньому все: і честь, і воля,
Подвиги безсмертні козаків,
І нелегка жіночая доля,
І веселі пісні чумаків.
Це наш спадок, наші настанови,
Те безцінне, що живе в душі,
Так чому ж ми не лелієм мови, –
У своїй країні, мов чужі?
Озирніться! Гляньте, що довкола?
Місто майорить у помилках!
Наша мова, мов брудна та квола!
«І що з того?» – у людей на язиках.
Авжеж. А що казати нам, коли
Паркується «тількІ службовий транспорт»,
А всі ми ходимо до «КсенИя» інколи,
Зробити зачіску на паспорт.
У нас транспортують по СТРАНАМ СНД,
Бо поховалися на карті всі країни,
Й ігнорують «ь» у назвах де-не-де,
А ще частіше звукові ті зміни.
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Звучить же комплекс «ТоргІвельний»,
А картІнг – веселощі для ваших дітей.
І бізнес наш улюблений готельний
У назвах без лапок стріча гостей.
Хоча й аптечки вистачило б нам,
Водій тримає цілісінькі АПТЕКИ,
Щоб допомогти і дітям, і батькам,
Підстерігають же всілякі небезпеки.
В «аксеССуарах» мало однієї «с»,
Всі МечнІкова вулицю шукають,
НА ШИРШОВА ринок не викликає інтерес?
Про «МерІдіан» вже й діти знають.
Вам у салоні пИрсІнг зроблять,
Й одразу ж станете жадана.
У нас чого тільки не роблять,
У місці з назвою «БажаННа»!
Чи підходять Вам ЧАСИ роботи?
Ковбаса ПО цінАМ виробника?
Чи хіба хтось дуже проти,
Щоб ви заглянули до словника?!
Ми прославляємо героїв СталінградУ,
І ТІтов на кожному вказівнику.
ЗАНІМАТИМУТЬ скоро БУДЬ ЯКУ посаду,
Слова знаходять, мов на смітнику.
А що, коли в нас, де не глянь,
То - «кандидат В депутати»,
Хіба ще треба порівнянь,
Як він лицем уКРАЇНИ хоче стати?!
Хіба можна мову, цей дарунок,
Так калічити і розбивати вщент?
Цей народний міцний обладунок
Обернути соромом в один момент!
Нам потрібна велична держава,
Де не говорять мовою рабів,
Де лунає пісня матері ласкава
Й розливається посеред степів.
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У грудях тісно їй і не просторо,
Дайте волю! Нехай зазвучить!
Хай душа ллється дзвінко і прозоро,
Й рідне слово більше не мовчить!
Хай гордість не спиняє вас,
І словника беріть до рук частіше.
Сам Рильський закликав же нас,
Шанувати мову - найсвятіше.
Бо рідне слово треба берегти,
Щоб не ганьбити пам`ять свого роду,
Усі глибини його осягти –
І стати гордістю свого народу!
Таким чином, можна зробити висновок, що люди не вважають за потрібне
піклуватися про рівень власної мови, не намагаються вдосконалювати свої здібності володіння нею. Однак таке ставлення до власного спадку має свої наслідки, бо хіба ж викликає довіру банк чи страхова компанія, назви яких записані без дотримання орфографічних правил або суржиком? Звісно, ні. Та й узагалі, мова - це те, що поєднує всіх нас в єдину неділиму державу. Її розвиток свідчить про розвиток народу і всієї країни в цілому. Тому дуже важливо виправляти такі помилки і заохочувати людей слідкувати грамотно літературної мови,
адже кожен із нас відповідальний не тільки за власну репутацію, а й за гідність
всього українського народу.
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О. Д. Онищенко, М. С. Ковальчук
ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ
У РОМАНІ МАРІЇ МАТІОС «МАЙЖЕ НІКОЛИ НЕ НАВПАКИ»
Кожна розвинена мова має у своєму складі значну кількість стійких словосполук – фразеологізмів, що вживаються носіями мови завжди у звичному,
усталеному оформленні. Саме вони найвиразніше передають дух і нев‘янучу
красу мови, яку витворив народ упродовж віків для потреб спілкування. Оскільки мова, як і кожне суспільне явище, безперервно розвивається, разом із нею
в постійному русі перебуває і її фразеологічний фонд.
Фразеологічні одиниці як найвиразніші засоби будь-якої мови завжди були в центрі уваги лінгвістів. У фразеології велику роль відіграє людський чинник, тому переважна більшість фразеологічних одиниць пов‘язана з людиною, з
різними сферами її діяльності. У статті розглянемо семантичні особливості
фразеологізмів у романі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки», звернемо
увагу на зміни в лексичному складі стійких зворотів і мету цих трансформацій.
Дослідження є актуальним, оскільки фразеологічна база української мови не
статична, вона постійно поповнюється новими сталими виразами.
У романі Марія Матіос активно використовує фразеологізми для зображення навколишнього середовища, подій, переживань, думок та стану головних
героїв. Доцільними для вивчення, на нашу думку, є трансформовані фразеологізми.
У романі «Майже ніколи не навпаки» виявлені фразеологічні одиниці
класифікуємо за семантикою. Виділяємо такі тематичні групи:


Онищенко О. Д., Ковальчук М. С., 2016

217


на позначення органів та частин людського тіла;

на позначення вираження емоційного, психічного та фізичного стану людини;

на позначення певних дій та рухів.
Отже, розглянемо фразеологізми на позначення органів та частин людського тіла.
Язик розв’язується (розв’язався) у кого, кому, чий. Хто-небудь починає
багато говорити, стає балакучим [1, 763]. «Зате один – Андрієвий – язик не мав
стриму між зубами, а другий – язик Івановий – не мав сили обертатися навіть
у беззубому роті» [2, 17].Авторка застосовує лексичну заміну компонента
розв’язується фразеологічної одиниці. Семантика збережена, а форма увиразнює мову твору. Речення побудоване за принципом синтаксичного паралелізму,
але, крім того, друга частина семантично протиставлена першій.
Пом‘якшують негативне значення фразеологічні одиниці душа вилітає з
тіла та відпускати свою душу на небеса. Авторка обережно і толерантно зображує трагічні події, з властивою їй манерою. У реченні «А багато хто з побратимів-вояків віддав Богу душу після газової атаки» [2, 112] Марія Матіос
описує трагічну подію, а у такому реченні «Бо Доця ще ніколи не тримала в руках живої людини, яка на очах відпускає свою душу на небеса»[2, 23] письменниця зазначає, що Дмитрик не просто помирає, а відпускає душу, закінчуються
його земні страждання. У цих двох реченнях для зображення подій авторка
майстерно використовує фразеологізми, які з точністю відтворюють трагізм ситуації.
Підсилює емоційність фразеологізм кров заливає (залила) обличчя
(лице) кому: хто-небудь червоніє від чогось [1, 602], який використано для зображення емоційного стану розлюченої людини: «Коли б тоді, на Йвана Купала, Дмитрик був перечив, або Петруня заступалася за нього, коли би просилася,
падала на коліна, Іванові з лютості кров би залила очі – і сільський батюшка
після того мав би на цвинтарі аж дві роботи» [2, 118]. Фразеологізм підкреслює запальний характер Івана, який миттєво реагує на події і не завжди адекватно.
Пом‘якшує негативне значення фразеологізм язик розв'язується / розв'язався у кого, кому: хто-небудь починає багато говорити, стає балакучим
[4, 202], який використаний для характеристики людини, що звикла багато говорити та розповідати чужі таємниці : «Маринька звичайно погойдалася б на
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гойданці сама, поки ще Тисова Рівня порається коло худоби та, не розв’язуючи
язиків, аби не тратити часу, сапає городи» [2, 130].
Наступна група – це фразеологізми на позначення емоційного, психічного
та фізичного стану людини.
Кривавими мозолями: важка, наполеглива, виснажлива праця; важко[3,
402]. «Розбіглися тато з мамою переписувати на пусте насіння своє добро,
нажите тяжким мозолем» [2, 43].Письменниця використовує лексичну заміну компонента фразеологізму кривавими, вводить у структуру фразеологічної
одиниці прикметник тяжкий для підкреслення важкої праці, якою було нажите
добро.
Фразеологізм вривати собі серце плачами: у кого, чиє, від чого і б/д.
Хтось дуже переживає, страждає [4, 169] надає відповідного відтінку розпачу,
смутку, тривоги : «Дмитрик просив на цвинтар до нього не ходити, щоб не
вривати собі серце плачами» [2, 67]. Фразеологізм передає силу переживань та
туги, важкого душевного стану людини.
Фразеологічна одиниця [аж] мурашки бігають (пробігають, лізуть, побігли, пробігли, забігали, полізли) по спині (по тілу, за плечима) чиїй (чиєму,
чиїми), у кого кому і без додатка.1. Хтось тремтить, здригається від холоду,
хвилювання, радості, впливу чого-небудь на органи чуттів. 2. Комусь стає моторошно, страшно, неспокійно[1, 624]. «А вона чула, як її тіло вкривають мурашки. Може, навіть оці, цвинтарні» [2, 72]. У цьому реченні авторка використовує фразеологізм для відтворення душевного стану героїні: вона не може усвідомити події, які відбулися нещодавно, смерть Дмитрика. Почута правда настільки дивує Петруню, що їй стає страшно, тіло вкривають мурашки.
На позначення особи, яка полюбляє ображати інших, використано фразеологізм підкидати (підсипати, піддати і т. ін.) / підкинути (підсипати і т. ін.)
жару: викликати, посилювати запал у когось, спонукати до інтенсивної дії [4,
51]. «А Оксентієва Єлена ще більше жару свекрусі за душу засипала» [2, 42]. У
цьому реченні авторка яскраво підкреслює негативне ставлення Єлени до свекрухи, фразеологізм слугує для зображення непростих сімейних стосунків.
До третьої групи зараховуємо фразеологізми на позначення певних дій та
рухів.
Переходити (перетинати, перепиняти, перейти, перетяти, перетнути,
перепинити) дорогу (шлях, стежку), кому, чому. 1. Ставати перешкодою у
здійсненні, розв‘язанні чого-небудь. 2. тільки док. Спричинити кому-небудь
нещастя, принести горе тощо [1, 675]. «В селі з досвітку плентаються такі га219

дзиньки, які тільки й чекають, щоб напоперек перейти людині дорогу, коли в
людини гризота» [2, 33].Фразеологічна конструкція зазнала поширення. Письменниця додає до загальновживаного варіанту прислівник способу дії напоперек для увиразнення лексичного значення стійкого звороту.
Обходити (обминати, обійти, обминути) стороною кого, що.1. Залишати кого-, що-небудь поза увагою; не чіпати когось, чогось. 2. Не виявлятися, не
відчуватися [1, 664]. «Три рідні брати розсварилися так, що обходять здалеку
один одного третьою дорогою й уже ондечки скільки не говорять одне з одним» [2, 68]. Семантичне значення фразеологізму збережене, але зворот зазнав
трансформації, Марія Матіос вводить у загальномовний фразеологізм прислівник здалеку для підкреслення ворожих стосунків між братами. Словосполучення третьою дорогою, яке має фольклорний відтінок,введено з метою зображення напружених стосунків між братами.
Згортати (складати) / згорнути (скласти) руки. 1. Переставатидіяти,
ставатипасивним.2. тільки док., також зі сл. на грудях. Умерти [4, 157]. «Вона
неохоче відмикає двері й стає на порозі, склавши навхрест руки на грудях» [2,
105].Відповідно до контексту цей фразеологізм використаний для зображення
байдужого ставлення Петруні до Андрія. Фразеологізм зазнав поширення за рахунок прислівника навхрест.
Фразеологізм слова упоперек (поперек) не сказати кому.: не перечити[4, 174] використано з позитивним оцінним значенням. Позначає людину, яка
не думає погано про інших людей, чесна та відкрита особа: «Слова кривого чи
впоперек Доця ніколи не подумала, не те що не сказала ні на Єлену, ні на Настуню» [2, 53]. Фразеологізм зазнав поширення за рахунок прикметника кривого. Використаний зворот слугує для зображення рис характеру Доці. Письменниця підкреслює щирість та душевну доброту героїні.
Фразеологізми у романі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки»
виконують найрізноманітніші стилістичні функції: оцінну, емоційноекспресивну, створення гумористчної ситуації тощо. За допомогою
фразеологічних одиниць авторка створює динамічну картину подій,
урізноманітнює мовлення головних герої.
Головною ж метою введення фразеологізмів у текст художнього твору
вважаємо увиразнення мови твору та мовлення персонажів. Фразеологічні
одиниці відображають життя та побут українського народу, думки та почуття
мешканців села, передають індивідуальні особливості головних героїв.
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Марія Матіос зображує не лише природу, але й характер, думки та
переживання головних героїв. У цьому незамінним помічниками їй служать
фразеологізми, головним призначеннням яких є емоційне зображення подій.
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В. В. Паршукова, О. М. Крайняк
АНТОНІМІЯ В ТЕРМІНОЛОГІЇ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ
Однією з найменш вивчених категорій лексико-семантичної системи є антонімія, яка відображає глибинну властивість людської свідомості мислити контрастами та забезпечує протиставну характеристику образів, предметів, явищ.
Антоніми (грец. anti – ‚проти‘ і onyma – ‚ім‘я‘) – різні за звучанням слова, які
мають протилежні, але співвідносні значення. [1, 416].
Проблема антонімії
перебуває у колі інтересів багатьох науковців. Антоніми у радянському мовознавстві досліджували В. Н. Комісаров, Ю. Д. Апресян, В. В. Левицький та ін. У
зарубіжному мовознавстві теоретичні питання антонімії вивчали Е. Агрікола,
Є. М. Міллер, Т. Шіппан та ін. Релевантною ознакою у визначенні антонімів є
наявність полярності й спільності семантики. Здатність утворювати антонімічні
пари мають слова, що позначають поняття співвідносні в просторі, в часі або за
якістю, наприклад: oben – unten, früh – spät, gut – schlecht.
Антонімія як лінгвістична категорія – явище динамічне. Одні антоніми
можуть зникати із мовної сфери, інші з‘являтися, це пов'язано із змінами у
сфері об‘єктивної дійсності. Багатство і різноманітність антонімії розкриваються в повній мірі при розгляді класифікації антонімів. Основними є семантична,
структурна і функціонально-дериваційна класифікації.
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За своїми семантичними ознаками антоніми неоднорідні і, залежно від
типу протилежності, який вони виражають, поділяються на наступні класи:
а) комплементарні; б) контрарні; в) контрастивні.
Комплементарна протилежність ґрунтується на відношенні між поняттями, які взаємодоповнюють одне одного, але не характеризуються будьякими проміжними членами зі значенням ступенів або градації вияву відповідних ознак. Отже, комплементарними антонімами є такі слова, де існування (наявність) одної семантичної ознаки, виключає наявність іншої: Tod –
Leben, verheiratet – unverheiratet, männlich – weiblich [2, 104]. У комплементарних антонімів градація ознаки (поступовий перехід однієї ознаки в іншу –
протилежну) неможлива. Між такими антонімами панує відношення полярності.
Суть контрарної антонімії полягає в тому, що вона представлена протилежними поняттями, між якими можна поставити один або кілька проміжних
членів, які виражають ступені переходу між симетрично розташованими абсолютно протилежними значеннями. В семантичному просторі, покритому контрарними антонімами, можлива градація: heiß – kalt може бути перетворено в
heiß – warm – lau – kalt – eiskalt. Такі антоніми називають також шкалованими,
домінантним для них є відношення скалярності.
Контрастивні антоніми – це псевдоантоніми, об‘єднані у свідомості
мовців в силу сформованого узусу („звичного‖ вживання). У таких пар слів немає чітких семантичних ознак, за якими їх протиставляють: Sonne – Mond, Tag
– Nacht, römisch – arabisch.
За структурною класифікацією антоніми поділяють на різнокореневі і однокореневі. Різнокореневі антоніми називають також лекичними: weiß –
schwarz; однокореневі антоніми мають синонімічну назву лексико-граматичні:
ruhig – unruhig. В однокореневих антонімах протилежність значення обумовлена приєднанням семантично різних префіксів, які, як і слова, можуть вступати
між собою в антонімічні відносини. В даному випадку лексична антонімія є
наслідком певних словотворчих процесів. Різнокореневі і однокореневі антонімічні парадигми представлені в мові перш за все словами основних частин
мови (іменниками, прикметниками, дієсловами і прислівниками). Однокореневі
антоніми зустрічаються серед усіх лексико-граматичних розрядів слів.
Досить високу частотність в мові мають дієслівні антоніми, так як ця частина мови відрізняється багатством префіксальних утворень. Для утворення
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дієслів-антонімів важливу роль відіграє префікс -ent: wickeln ‚загортати‘ –
entwickeln – ‚розгортатися‘; färben ‚забарблювати‘ – entfärben ‚знебарвлювати‘.
Функціонально-дериваційна класифікації – це класифікація антонімів за
частинами мови. В німецькій мові данний вид антонімічних відносин має місце
в наступних лексико-граматичних розрядах слів:
1) антоніми-прикметники: klug – dumm, gut – schlecht;
2) антоніми-іменники: Reichtum – Armut, Himmel – Erde;
3) антоніми-дієслова: leben – sterben, geben – nehmen;
4) антоніми-прислівників: unten – oben, links – rechts.
Важливу роль у створенні антонімів відіграють також іменники. Не мають антонімічних пар власні імена, іменники з конкретним значенням. У антономічні відносини вступають абстрактні іменники, тому що їх семантичні
відтінки різноманітні і це сприяє протиставленню. Зазвичай протиставляються
явища об'єктивної дійсності (das Leben ‚життя‘ – der Tod ‚смерть‘); назви протилежних якостей (der Nutzen ‚користь‘– der Schaden ‚шкода‘); стану (Freude
‚радість‘ – Traurigkeit ‚горе‘).
Антонімія словотвірних імен пов‘язана із протиставленням окремих властивостей, якостей, відношень, станів, які характеризують ті чи інші предмети й
мисляться як протилежні. Особливість антонімії таких іменників детермінується сигніфікативним (поняттєвим) змістом слів. Словотворчі процеси, направлені на виникнення віддієслівних антонімів-іменників, з одного боку, та
відприкметникових – з іншого, здійснюються з метою створення нових референтно самостійних одиниць – носіїв ознак та автономних ділянок ситуації.
Аналіз семантики афіксальних засобів, які беруть участь у формуванні
антонімічних значень слів-іменників, показав, що центральним можна назвати
поле протилежних ономасіологічних ознак «наявність – відсутність». До словотворчих формантів із функцією «наявність» можна віднести, у першу чергу,
суфікси -arm, -haft, -haltig, -reich, -voll.
Поняттєвий простір «відсутність» для антонімів-іменників позначається
префіксами un- та miss-, суфіксами -los, -leer, -frei, а також заперечним компонентом nicht- (die Besonnenheit ‚розсудливість‘ – die Unbesonnenheit ‚безрозсудність‘; ‗der Erfolg ‚удача‘ – der Misserfolg ‘невдача‘; die Teilnahme ‚співчуття‘
– die Teilnahmlosigkeit ‚байдужість‘; die Nützlichkeit ‚корисність‘ – die
Nichtnützlichkeit ‚некорисність‘). Усі ці засоби афіксального способу утворення
антонімів можуть бути об‘єднані в одну групу із вказівкою на більшу або меншу міру «наявності – відсутності» певної ознаки, якості, стану.
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Для того, щоб вступити в антонімічні відносини, необхідна якісна ознака,
на основі порівняння якої виникає антонімія. У подібні відносини вступають
лише слова, що знаходяться в одній і тій же лексичній парадигмі, що позначають логічно сумісні поняття. Тому, природно, найбільше антонімів у якісних
прикметників і прислівників [3, 229]. Створити антоніми не можуть деякі іменники, які мають конкретне значення (Haus, Apfel, Tafel), прикметники, які позначають кольори (крім schwarz і weiß), частини єдиного цілого (Kopf, Arm,
Bauch) і вигуки.
Отже, уживання антонімів робить мову виразнішою та контраснішою.
Класифікація антонімів за частинами мови є найбільш поширеною за своїм кількісним складом в німецькій мові. Серед семантичних антонімів до чіткого
виокремлення придатні лише дві групи – комплементарні (контрадикторні),
ознакою яких є полярність, і контрарні, які характеризуються солярністю. Класифікація антонімів за частинами мови (функціонально-дериваційна) є найбільш поширеною. Словотвірна антонімія іменників базується на понятійних,
ономасіологічних категоріях, що сприймаються як протилежності.
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
НІМЕЦЬКОМОВНИХ ІНТЕРВ’Ю
Газетно-публіцистичний стиль не перестає набувати сьогодні бурхливого
розвитку, оскільки ЗМІ в наш час відіграють значну роль для суспільства не
тільки як джерело актуальної інформації, але і як засіб впливу на читача і формування його поглядів.
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Інтерв'ю як багатофункціональний жанр користується сьогодні особливою популярністю не тільки в журналістиці. До цього жанру все частіше звертаються сьогодні практики і аналітики різних гуманітарних сфер спілкування.
Як наслідок, за останні десятиліття функціональні особливості інтерв'ю стали
предметом уваги різноманітних наукових дисциплін, серед яких етнологія, історія, лінгвістика, літературознавство, педагогіка, психологія, соціологія.
Жанр інтерв'ю традиційно входить до групи інформаційних жанрів публіцистики та вважається центральною діалогічною формою тексту і одночасно
важливим традиційним методом в журналістиці [1, 21].
В науковій літературі існує безліч класифікацій видів інтерв‘ю, що виокремлюються за різними принципами і ознаками. В основі класифікації видів інтерв'ю можуть бути представлені такі характеристики: предмет відображення,
цільова установка (функція) бесіди, метод відображення. Предмет, функція, метод – це три кити, на яких тримається не тільки жанр інтерв'ю, а й інші жанри
журналістики [2, 755]. Класифікації інтерв'ю за його формою є найчисленнішими в науковій літературі, проте дослідники виділяють різну кількість і якість
інтерв'ю. Одна з традиційних класифікацій представлена в «Довіднику журналіста» Н. Г. Богданова і Б. А. В'яземського: інтерв'ю-діалог, інтерв'ю-монолог,
колективне інтерв'ю, інтерв'ю-зарисовка і анкета [3, 265]. Поступове розширення видового різноманіття жанру пов'язано насамперед зі змінами соціального
характеру.
Основною внутрішньою структурною характеристикою інтерв'ю є поєднання питань та відповідей. Важливу роль у створенні особливої форми діалогічності відіграють питання з вбудованим твердженням.
В статті досліджуються функціонально-стилістичні особливості інтерв‘ю
на прикладах текстів інтерв‘ю німецького журналу «DER SPIEGEL», в рубриці
«SPIEGEL-Gespräch». Журнал «DER SPIEGEL» є цікавим не тільки з точки зору своєрідності реалізації жанру інтерв‘ю та перевагою оригінальної форми інтерв‘ю-бесіди, але і статусом визнаного серед журналістів зразка мовної культури і креативним відображенням мовної картини ЗМІ в Німеччині.
Поняттю «Gespräch» відповідають два україномовних терміни «бесіда» і
«розмова». Німецький термін "Gespräch" об'єднує такі значення, як «бесіда»,
«розмова», «інтерв'ю», «один з методів журналістської практики», «наповнення
жанрової форми інтерв'ю». «SPIEGEL-Gespräch» (інтерв'ю-бесіда/розмова) є
специфічним різновидом інтерв'ю, що представлений у журналі «DER
SPIEGEL» у вигляді окремої самостійної рубрики. Для інтерв'ю-розмови є ти225

повою комунікативна ситуація «парного інтерв'ю» (Doppelinterview) [5] , де ім‘я
інтерв‘юера має загальну назву (SPIEGEL:).
Інтерв'ю-розмова «SPIEGEL-Gespräch» має виразну структуру, що складається із заголовка («Instinkt. Geschmack. Eier») з незмінним першим компонентом-рубрикою «SPIEGEL-Gespräch", що виступає в якості своєрідного фірмового знаку журналу, що свідчить про особливу жанрову специфіку даного інтерв'ю. Типовим компонентом структури є продовження заголовка – відступ,
що передує основній частині інтерв'ю (Titelerweiterung, Vorspann), що виконує
такі функції, як залучення уваги, розгортання теми, спонукання читача до читання («Donna Langley führt die Universal Studios und ist eine der mächtigsten
Figuren in dem immer noch von Männern beherrschten Hollywood. Das Geheimnis
ihres Erfolgs?»), далі – коротка інформація про опонента (Langley, 48, seit
zweieinhalb Jahren Chefin von Universal, hat Geschichte geschrieben. Gleich drei
ihrer Produktionen spielten über eine Milliarde Dollar ein: die Actionspektakel
„Fast & Furious 7― und „Jurassic World― sowie der Animationsfilm „Minions―.
Noch nie konnte ein Hollywoodstudio so hohe Einnahmen verbuchen wie Universal
2015. Neben Stacey Snider ist Langley zurzeit eine von zwei Frauen, die ein großes
Studio leiten. Sie ist zur Berlinale gekommen, weil der Universal-Film „Hail,
Caesar!― das Festival eröffnet hat.) [4, 120]. Основна частина складається безпосередньо з самого тексту інтерв‘ю. Оформлення розмови залежить від напрямку
фокуса інтерв‘ю – на людину, у якої беруть інтерв‘ю, на тему бесіди або на
особистість в тісному зв'язку з певною тематикою. Журналіст розпочинає своє
інтерв‘ю часто із провокаційних, деколи навіть епатажних питань (Spiegel:
«Ms Langley, der Rapper Ice Cube hat gesagt, kaum ein Mann in Hollywood habe so
„dicke Eier― wie Sie.»). Головна мета – підбадьорити та налаштувати опонента
на позитивний лад, адже від цього залежить подальший хід інтерв‘ю, а, отже, і
зацікавленість читача в ньому. Адже ефективність інтерв'ю залежить від змісту
запитання. Наскільки воно буде насиченим, промовистим і виразним, настільки
й вагомою буде відповідь.
Характерною ознакою інтерв‘ю в «SPIEGEL-Gespräch» є рівноправність
співрозмовників у виборі стратегій і тактик обміну думками, де інтерв‘юер задає не тільки конкретні питання, але і може вступати в полеміку зі своїм опонентом („Es gibt keine Ungerechtigkeit bei der Bezahlung?― [4, 121]), оскільки достатньо володіє інформацією стосовно теми розмови (Spiegel: «Vor zehn Jahren
waren bei vier der sechs großen Studios Frauen in Führungspositionen, heute sind es
noch zwei.»). Риси рівноправності в мовній поведінці дозволяють говорити про
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інтенсивність діалогічної взаємодії в інтерв'ю-розмові, і, відповідно, про високий ступінь діалогічності даного різновиду інтерв'ю.
Інтерв‘юер не цурається висловлювати свою думку, робити певні висновки, оцінювати події та вчинки людей (Spiegel: «Sie sind sehr diplomatisch», «Wie
ernüchternd»), надавати характеристику співрозмовнику, робити компліменти
(Spiegel: «Sie könnten das ändern. Sie sind die mächtigste Frau Hollywoods.»), намагається якнайбільше дізнатися про його особистість, пазл за пазлом складає
мозаїку з якостей його характеру, відтворюючи цілісну психологічну картину
(Spiegel: «Was machen Sie, wenn Sie ein Projekt angeboten bekommen, von dem Sie
begeistert sind, aber außer Ihnen kaum jemand?») [4, 122].
На основі проведеного аналізу ми можемо говорити про тексти рубрики
«SPIEGEL-Gespräch» як про специфічний різновид інтерв'ю і схиляємося до
думки, що жанр тексту, представлений моделлю «SPIEGEL-Gesprach» є особливим жанром – динамічним, універсальним, демократичним, а, отже, заслуговує особливої уваги дослідників і журналістів.
Вивчення жанру тексту інтерв'ю є перспективним напрямком в області
міждисциплінарних досліджень мови ЗМІ. У контексті величезного впливу ЗМІ
на свідомість і мислення людини можна стверджувати, що інтерв'ю належить
особлива функція – зберегти культуру спілкування в канонізованій соціальнокомунікативній формі і заповнити недолік діалогічності масової комунікації,
який виникає в результаті заміни діалогічної взаємодії цільовим інформаційним
впливом на аудиторію.
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Д. В. Подоляк, І. П. Мамчич
КОНЦЕПТ «ВОГОНЬ» В УКРАЇНСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ
Концепт «вогонь» є загальнокультурним та культурно-національним.
Особлива роль у його вираженні належить фразеології, оскільки саме вона передає культурно-історичні надбання народу. Фразеологізми належать до сфери
творчої свідомості, будуються на метафорі. Вони виникають та існують для того, щоб інтерпретувати, оцінювати світ, виражати до нього суб‘єктивне ставлення.
Для дослідження концепту «вогонь» у складі фразеологічної системи
української мови ми послугувалися корпусом українських фразеологізмів загальною кількістю 205 одиниць, дібраних шляхом вибірки зі словників за формальною ознакою наявності в них компонента «вогонь».
Для визначення ядра архетипного концепту «вогонь» ми послуговувалися
відомостями з тлумачних словників, зокрема, «Словником української мови» в
11 томах за ред. І. К. Білодіда. Це дозволило визначити такі дефініції слова-ім‘я
архетипного концепту «вогонь»: 1) розжарені гази; 2) перен. душевне піднесення // пристрасть; 3) вогнище; 4) світло сонця та освітлювальних приладів // перен. блиск очей; 5) розм. жар, температура тіла; 6) стрільба зі зброї; 7) військова
команда, наказ стріляти [3].
Аналіз лексикографічних джерел [1; 2] дозволяє виокремити у структурі
архетипного концепту «вогонь» такі семантичні сфери, як вогонь – джерело тепла і світло з семантичними наповненнями, вогонь – полум‘я та вогонь – світло;
семантичну сферу вогонь – емоційний стан, яку формують семантичні наповнення вогонь – пристрасть, вогонь – натхнення, вогонь – запал; семантичну
сферу вогонь – руйнація (де найповніше експлікується функційне призначення
вогню – для знищення).
Аналіз лінгвокультурологічного поля концепту «вогонь» в українській
мові показує, що багато уявлень народу про вогонь знайшли вираження у фразеології та лексиці, яка закріпила культурні конотації та культурні смисли,
пов‘язані з природою вогню. Аналіз дозволив виділити 10 груп значень, які
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склали основну структуру поля концепту «вогонь»: 1) позначення явища (вогонь, багаття, полум‘я, пожежа); 2) продукти і результати горіння (гар, дим,
жар, зола); 3) дії, властиві для вогню і для предметів, що піддаються впливу вогню (горить будинок; згорів одяг; притух вогонь у лампаді); 4) дії, спрямовані
на вогонь і предмети, що піддаються його впливу (палити письма; обпалити курку); 5) дієслова, що позначають використання вогню під час приготування їжі
(варити, розжарювати, кипіти); 6) предмети, речовини, пристрої та приміщення,
пов‘язані з вогнем та предметами горіння (кресало, кремінь, паливо, лампада,
гасниця, буржуйка, коптильня); 7) особи, так чи так пов‘язані з вогнем і продуктами горіння (кочегар, пожежний, погорілець, палій); 8) зброя (запал, вогнемет); 9) природні явища, пов‘язані з вогнем (вулкан, заграва); 10) міфологічні,
релігійні уявлення, пов‘язані з вогнем (пекло).
За допомогою аналізу фразеологічного матеріалу виявлено, що всі фразеологізми семантично, граматично й функційно співвідносять з традиційно виділеними в українській граматиці частинами мови. З метою систематизації матеріалу нами прийнята класифікація фразеологізмів за типами категоріальних
значень дослідниці А. М. Чепасової [4].
У названій класифікації було виділено такі класи фразеологізмів, що вербалізують концепт «вогонь»: процесуальні (64 одиниці), якісно-обставинні (51
одиниця), ознакові (39 одиниць), предметні (26 одиниць), модальні (25 одиниць). Серед обраних ФО найбільша кількість представлена у процесуальному,
якісно-обставинному та ознаковому класах. Ця закономірність пояснюється
специфікою фразеологічного фонду (образність, оцінність, емоційність).
Найбільш частотним виявився клас процесуальних фразеологізмів. За
особливостями значення процесу фразеологічні одиниці (ФО) поділено на 2 розряди.
1. Дії, неспрямовані на предмет: а) говорити (мовити) (аж сипати вогнем);
б) діяльність людини (пройти крізь вогонь і воду); в) інтелектуальнопсихологічний стан (вогнем дихати); г) перехід з одного стану в інший (танути
як віск на вогні); ґ) заклик до дії, підтримка (піддавати вогню); д) почуття, переживання, бажання (пашіти вогнем).
2. Дії, спрямовані на предмет: а) інтелектуально-психологічний вплив
(обдавати / обдати жаром); б) стосунки між людьми (кидати / кинути вогнем,
блискавицею).
Другим за кількістю є клас якісно-обставинних фразеологізмів. ФО цього
класу також можна поділити на 2 розряди:
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1. ФО зі значенням якості: а) спосіб дії (без вогника); б) характер дії (з вогню в полум‘я); в) порівняльно-уподібнювані (як вогню боятися); г) ступінь (як
вогонь на суху солому).
2. ФО зі значенням обставини дії: а) місце (часто зі значенням оцінки) (як
у вогні; прикипіти до землі); б) мета (на вогник).
Третім є клас ознакових фразеологізмів. Фразеологізми цього класу позначають статичну ознаку предмета або особи. Виділяються 2 різновиди:
1. ФО, що позначають граматичну чи логічну ознаку суб‘єкта: а) характеризують одухотворений (живий) суб‘єкт (палити вогнем); б) характеризують
неживий суб‘єкт (червоний (вогняний) півень; гра з вогнем).
2. ФО, що позначають недієву, статичну ознаку предмета: не горіти і не
куритися.
Розряд предметних фразеологізмів включає такі категорії: а) ФО зі значенням особи (з вогником); б) ФО зі значенням особи предмету (чорний як кочегар); в) ФО зі значенням абстрактного поняття (прометеїв вогонь).
П‘ятий за частотністю – клас модальних фразеологізмів, які вказують на
ставлення мовця до дійсності: а) ФО, що передають емоційну оцінку дій, подій,
станів: роздратування, досаду (хай воно ясним вогнем згорить); б) ФО, що передають ставлення мовця до висловленої думки (в вогонь і (в) воду; аж вогню
дає); в) ФО зі значенням оцінки міри зусиль (аж іскри летять).
Під час семантичного аналізу фразеологізмів, що вербалізують концепт
«вогонь», було виявлено, що у фразеологічній системі української мови переважають фразеологічні одиниці з негативною конотацією, що виражають: 1)
руйнування: зраджувати вогню; 2) труднощі: пройти крізь вогонь і воду; 3)
страх: боятися як вогню; 4) незадоволеність, байдужість: гори все синім полум‘ям; 5) хвороби: антонів вогонь.
Лексема вогонь та її деривати у складі фразеологізмів у більшості випадків є засобами вираження сильних емоцій та почуттів, які найчастіше є виявами
нестриманості, роздратованості, агресії тощо, тому значно менша частотність
виявлених нами ФО репрезентує концепт «вогонь» з позитивною конотацією.
Це ФО, що виражають: а) зовнішність: гарний як вогонь; б) стан людини: працювати з вогником; в) прагнення: прометеїв вогонь.
Концептуально-мовний образ вогню, сформований у ментальному просторі носіїв української мови, складається з чотирьох концептосфер: 1) світу
природи; 2) побуту людини; 3) соціального світу людини; 4) емоційного стану
людини, тобто характеристики концепту «вогонь», представлені у ФО, відо230

бражаються не тільки в структурі, а й у внутрішній формі фразеологізмів, у якій
виражається фразеологічний образ.
У внутрішній формі лексеми вогонь та її варіантів закодовано символічне
значення вогню й мотиву горіння. ФО, які утворилися в українській мові на їх
основі, об‘єднано у 7 груп з такими компонентами.
1. Свічка. Характеризують людину, переважно, з негативного боку, зокрема її безвольність, даремно витрачені сили, непридатність тощо (ані Богу свічки, ані чортові огарка).
2. Гарячий. Здебільшого позначають емоційний стан людини, почуття, різні вияви її поведінки (гаряча голова; гарячий серцем; як на гарячім вугіллі; ні
гаряче ні зимно). Зафіксовано також фразеологізми, у яких лексема гарячий переосмислена щодо їжі (страви) (за гаряче й студене хапати). Образно переосмисленими стереотипізованими одиницями є й такі, що виникли порівняно
нещодавно (гаряча пропозиція) і набули таких значень, як свіжий, нещодавній
(гарячий слід), такий, що в цей момент користується великою популярністю чи
попитом (гарячі жнива) і такий, що зараз викликає інтерес (гарячі новини).
3. Іскра. Уживаються такі ФО носіями у стереотипних ситуаціях для позначення завзятості людини, її енергійності (аж іскри летять); розпалювання
пристрастей (з малої іскри – великий вогонь; заронити іскру); емоційний стан,
почуття (бісики іскряться в очах; іскра надії).
4. Жар. Характеристика емоційно-напруженого стану людини (наливатися жаром; як жаром обдало; мороз і жар пробіг по тілу).
5. Пекло і пекти (горіти, палити). У цій групі знайшла свій вияв, хоча і різною мірою, архетипно-символічна міфологема ‗пекельні муки, страждання
людини‘ (жити як у Пеклі); під час вираження надзвичайного гніву людини
(дихати Пеклом); нестерпних, жахливих умов, обставин (спровадити до Пекла
(на шибеницю); нараження на небезпеку (лізти в саме Пекло).
Щодо одиниць із компонентом пекти, то вони вживаються для позначення різних стереотипних ситуацій. В українській мові маємо такі образносимволічні вислови, які вживаються, коли дуже дошкуляють комусь (пекти в
самі печінки); у випадку великих моральних страждань, коли людину щось мучить, непокоїть (пекти душу (серце); коли когось настигають, наздоганяють
(пекти п‘яти); коли хочуть викликати докори сумління, почуття сорому, переживання (пекти руку).
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6. Грім, блискавка. Виражають емоційний стан людини (метати громи і
блискавки); несподіваність, раптовість (мов грім з неба; наче грім; наче грім з
ясного); лайливі побажання (хай його грім поб‘є).
7. Полум‘я. У цій групі стереотипізувалася основна архетипна міфологема ‗руйнівна сила вогню, знищення‘. Ці одиниці вживають для позначення
емоційно-напруженого стану людини, небезпеки (з вогню [та] в полум‘я); розпалювання пристрастей (дихати (пашіти) полум‘ям) тощо.
Глобальні образи вогню є універсальними в лінгвокультурологічному
просторі українського народу, але окремі національно марковані ситуації з історії та культури, побуту та практичної діяльності народу виражаються в безеквівалентних фразеологізмах: і на терновім вогні не горить.
Культурні конотації в мовних образах вогню формуються, з одного боку,
у контексті загальнолюдської історії з урахуванням онтологічних властивостей
вогню як стихії світобудови, з іншого боку, закріплення життєвого досвіду кожного з народів відображається в мовній картині світу у вигляді унікальних переносних значень слів і фразеологічних образів. У першому випадку формується еквівалентна мовна семантика, у другому проявляється національне світобачення, що призводить до виникнення нових значень у ключового слова і його
репрезентантів, а також безеквівалентних фразеологічних зворотів.
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А. Полієнко, О. А. Хрушкова 
МЕТАФОРА У ЗОВНІШНІЙ РЕКЛАМІ МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Реклама завжди сприяла розвитку суспільства, оскільки вона є важливою
з‘єднувальною ланкою між виробником і споживачем, одним із найважливіших
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важелів, що стимулюють процес виробництва і вдосконалення товарів.
Загальновідомо, що головна мета реклами – продати товар. Саме тому,
створюючи рекламний текст, потрібно пам‘ятати, що він має бути ефективним,
сприяти продажу товару чи послуги [1].
Дослідженню особливостей рекламного тексту присвячено чимало наукових розвідок, серед них праці Ю. Бернадської [1], К. Курганової [4],
Ю. Шатiна [12], Д. Розенталя [8]. Серед вітчизняних дослідників цій темі значну увагу приділяла А. Токарська [9]; дослідженням зображально- виражальних
засобів у рекламному тексті займалась М. Фурдуй, зокрема у статті «Мовні засоби увиразнення рекламних текстів» [10] вона торкається проблеми метафоризації. Л. Гвоздиченко [2] висвітлила питання структури і семантики метафор
сучасної української газетно-журнальної періодики у однойменній статті. Дисертація Х. Дацишина [3] присвячена морфологічному і синтаксичному принципам структурної класифікації метафор у політичному дискурсі, Г. Петрова
дослідила функції метафори у праці «Прояв сугестивної функції метафори
в рекламі» [7], метафори у рекламних текстах дослідила також О. Хрушкова
(Михненко) у статтях «Про деякі лінгвістичні особливості рекламних текстів
(на матеріалі зовнішньої реклами міста Дніпропетровська» [5] та «Метафора в
рекламному тексті вулиць міста Дніпропетровська» [6].
Актуальність нашого дослідження обумовлюється динамічністю рекламних текстів, що потребує їх регулярного і усебічного вивчення. «До динамічних, тобто таких, що змінюють через нетривалий час, зараховуємо рекламні тексти, зафіксовані на різних типах носіїв зовнішньої реклами» [11, 131], наприклад: білборди, призматрони, реклама на транспорті тощо. Особливість таких
рекламних текстів зумовлена «самою метою реклами – привертати увагу, дивувати, зацікавлювати, заохочувати споживачів до купівлі (…). Так з‘являються
нові моделі електроніки, побутової техніки, розширюються й покращуються їхні характеристики, а отже, постають і нові слогани, рекламні заголовки, гасла,
що й сприяє оновленню інформації» [11, 131].
Отже, дослідження рекламних текстів, а особливо тих, що перебувають на
зовнішніх носіях інформації, постійно оновлюються, їхня мова багата на засоби
художнього увиразнення, тому метою нашої наукової розвідки стало виявлення
особливостей метафор у рекламних текстах вулиць міста Дніпропетровська.
Об‘єктом дослідження стали рекламні тексти, зафіксовані на таких носіях інформації зовнішньої реклами: білборди, сітілайти, призматрони, дорожні
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розтяжки, брандмауери, реклама на транспорті тощо, дібрані в період з вересня
2015 по березень 2016 рр.
Для паспортизації використовуємо такий принцип: вид носія інформації,
адресна фіксація; дата фіксації.
Дослідниця Г. Петрова визначила, що «метафора формує переконання
цільових аудиторій у потрібному напрямі. У процесі сприйняття метафори
відбувається своєрідний запуск необхідних асоціацій, аудиторія залучається
безпосередньо до співпереживання ситуації або до переживання емоції, що виникла у зв‘язку з поданою в рекламному тексті ситуацією» [7]. Через це доцільно розподілити рекламні метафори на лексико-семантичні групи.
Зокрема у досліджуваному матеріалі виявлено метафори на позначення
продуктів харчування: «Заряд лимонної свіжості» – повідомлення про новий лимонний смак жувальної гумки Dirol (білборд, вул. Будівельників;
29.09.2015 р.), «Райська насолода в темному шоколаді» – означення шоколадного батончика Bounty (білборд, шосе Донецьке; 30.09.2015 р.),
«Рятуйте язички» – іронічна презентація морозива Геркулес (білборд, пл. Петровського; 30.09.2015 р.), «Зустрічай сонце у пляшці» – реклама нового газового напою Bon Lemon (білборд, шосе Запорізьке; 05.02.2016 р.), «Лови небачену
здобич!» – рекламний текст шоколадного батончика Lion (призматрон, вул. Чернишевського; 11.02.2016 р.), «Ваша кава вже готова…» ефектний рекламний
слоган кав‘ярні Philippe Dufour (тендер, просп. Гагаріна; 17.02.2016 р.). Метафор на позначення ліків виявилося небагато: «Незліченні проблеми – одне рішення» (реклама на транспорті; 18.10.2015 р.). Непродуктивними виявилися
метафори на позначення косметичних засобів «Свіжість на весь день» – реклама дезодоранту Rexona (білборд, просп. Калініна;15.11.2015 р.). Метафори на
позначення об’єктів економічного господарювання: «Без відмов» – так себе
репрезентувала фінансова самостійна організація Гроші Всім (брандмауер, вул.
Шмідта; 15.02.2016 р.), «Рафчик повернув гроші на карту» і ще одна версія цієї
ж реклами «Жужа повернула гроші на карту» – реклама нової карти Visa Gold
Carbon від банку UniCredit Bank (реклама на транспорті; 05.12.2015 р.), «Швидка готівка. Гроші за 1 годину» – кредит від банка Пумб (сітілайт, просп. Карла
Маркса; 22.02.2016 р.). Не полишають зовнішні носії реклами новітні технології в галузі електроніки та автомобільної промисловості: «Незабутні миті у
відмінній якості» Sonу Xperia (білборд, вул. Чкалова; 30.01.2016 р.), «Спокуса
скла і металу» – від Sumsung Galaxy A6 (білборд, просп. Карла Маркса;
22.02.2016 р.), «Новий початок – Новий Volvo XC90» (дорожна розтяжка, вул.
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Набережна Перемоги; 05.12.2016 р.), «Настала нова ееееера» – так себе презентував новий автомобіль Toyota Rav4 (білборд, вул. Чкалова;
19.02.2016 р.). Продуктивними є також рекламні метафори на позначення побутової техніки: «Не просто чисто – бездоганно чисто!» – реклама пилососа
Samsung (білборд, вул. Набережна Перемоги; 05.12.2016 р.). Цікавим різновидом стає візуальна рекламна метафора, яка активно впроваджується
у внутрішньоміський простір Дніпропетровська і є не менш ефективною, адже
в багатьох людей найрозвинутішою пам‘яттю є саме візуальна. Зараз все частіше можна натрапити на білборди, на яких визначальним для розуміння метафори є зображення, наприклад «Найкраще всередині» від MacDonald`s (білборд, вул. Чкалова; 18.02.2016 р.). Див. фото 1:

Фото 1
Стійкість характеристик і оцінок залежить і від засобів морфологічного
вираження сигніфіката метафори: в аналізованих текстах виявлено метафори
таких морфологічних типів, як іменникові: «Взуття – це ми!» – реклама магазина взуття Intertop (зовнішня реклама на транспорті, 21.10.2015 р.), «Дніпропетровськ – мій рідний дім» – іміджева реклама міста (призматрон, просп. Карла Маркса; 05.02.2016 р.); прикметникові: «Перше еко пиво в Україні» складноскорочена прикметникова метафора – еко (від екологічний) на позначення
натуральності пива Чернігівське (реклама на транспорті; 16.02.2016 р.), «Найпомідорніша томатна паста» – метафора виражена авторським неологізмом
(білборд, вул. Боброва; 09.02.2016 р.), «Насолоджуйся справжнім» реклама ресторану KFC, що запевняє у натуральності використовуваних продуктів (скролер, бульв. Кучеревського; 18.02.2016 р.); дієслівна: «Відпочивай зі смаком» від
фірми насіння Хомка (реклама на трамваї; 07.12.2015 р.).
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У аналізованому матеріалі виявилося найбільше прикметникових рекламних метафор. Це обумовлено бажанням рекламодавців надати позитивну характеристику своєму товару чи послузі безпосередньо в рекламному тексті,
з метою подолання жорсткої конкуренції на ринку. Іменникових метафор виявлено менше, через те, що на ринку товарів і послуг необхідність номінації
є вторинною, порівняно з презентацією та характеристикою. Непродуктивними
виявилися дієслівні метафори, які репрезентовані однією одиницею.
Отже, дослідивши рекламні метафори міста Дніпропетровська, можемо
зазначити, що найбільше їх уживають для позначення продуктів харчування,
що обумовлено великим попитом на цей товар. Другими за вживаністю
є метафори на позначення електронної та побутової техніки, а також автомобілів, що зумовлено швидким розвитком цієї галузі. Виявлено метафори на позначення об‘єктів економічного господарювання, що також репрезентує потребу
населення у фінансовій підтримці банків і організацій. З‘являється і набуває
популярності новий різновид рекламного повідомлення – візуальна метафора.
Через перенасичення міста рекламними повідомленнями, великий рекламний
текст втрачає свою ефективність. Споживачі більше уваги звертають на яскраве
привабливе зображення і текст, що складає два-три слова. Тому, однією із першочергових функцій метафори для рекламного тексту виділяємо – мовну економію, за наявності якої, текст стає цікавішим для цільової аудиторії, а відтак –
ефективнішим.
Перспективою дослідження рекламного тексту може стати студіювання
тропів і стилістичних фігур, виокремлення їхніх функцій у рекламному тексті,
а також вивчення їх впливу на реципієнта.
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К. В. Полубоярінова, Н. А. Баракатова
КОНЦЕПТ «ЖІНОЧА ДУША» В ОДНОЙМЕННІЙ ЗБІРЦІ
А. ДІМАРОВА
У широкому розумінні концепт – елемент мовної картини світу, що допомагає колективній або індивідуальній свідомості отримати, опрацювати й
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зберегти певний обсяг інформації про навколишній світ. Концепт входить у понятійний апарат когнітивної лінгвістики та лінгвокультурології, остання з яких
розуміє його як «умовну ментальну одиницю, спрямовану на комплексне вивчення мови, свідомості і культури» [1, 975]. Подібне тлумачення пропонує також Т. А. Космеда, зазначаючи, що «концепт охоплює весь зміст слова (і денотативно-сигніфікативний, і конотативний, і ширше – прагматичний)» [6, 153].
Вивчення домінантних концептів мовної картини світу будь-якого письменника вводить у концептосферу української духовності. Художнє пізнання
душі народу митцями слова перетинається з науковим дискурсом, своєрідно
його дублює або модифікує, вносить несподівані образносмислові нюанси. Одним із ключових концептів української культури є концепт «душа». Різноманітні аспекти лінгвістичних досліджень із цим компонентом подають
З. Козирева, В. Кононенко, Т. Прудникова, О. Селіванова та ін.
Збірка оповідань А. Дімарова «Душа жіноча» – це спроба дослідити автономний світ жінки. Автор зазначає, що існують певні суто чоловічі стереотипи
сприйняття жіночої душі. «Тема, що дала назву книжці, – це тема жіноцтва,
внутрішніх переживань і зовнішніх протистоянь», – наголошує А. Дімаров [4,
5]. «Душа жіноча» – це психологічний натюрморт, заснований на біографії свідомості та біографії суспільних реалій, своєю провідною тональністю цілком
характерних для української літератури 80-90-х років XX ст. з її критикою тоталітарної системи.
Повість «Тринда», підкреслює Я. Голобородько, написана у вигляді «асоціативних відчуттів, рефлексій, спогадів. У ній зображені малюнки обшуку,
психічних зривів, моральних потрясінь на тлі рельєфно окресленої жіночої свідомості» [2, 40]. У цьому творі яскраво проявляється ментальність молодої та
закоренілої українок, розкривається терплячість, стійкість до перешкод та проблем, співчуття Варвари до її доньки: Оксанки – як ласкаво її називала мати.
Вслід за матір‘ю її стали називати Оксанкою й хлопці, які сохли за дівчиною [4,
19]. Проте не судилося їй щастя – змусили їхати на шахти Донбасу. Саме тут
розпочався занепад її жіночої душі: Немає у мене чоловіка! Я його вигадала… І
в Максима тата немає… Нагуляла я, мамо, Максимка… [4 , 27].
Анатолій Дімаров у змалюванні жіночої душі не обмежувався лише художніми засобами. Він констатував факт, описував хронологію подій, які відбувалися з героїнями, не виносячи вироку. Його залишав на розсуд читачам.
Письменник описує зміни, що відбуваються в жіночій душі, чергуючи прості
ускладнені речення зі складнопідрядними та безсполучниковими для сприйнят238

тя цілісної картини: Оксана розповніла, стала такою бабищею, що в жодні
спідниці не влізе. Зате вся в золоті. На кожному пальцеві перстень виблискує, а
то й два, у вухах сережки, як сковороди, як вони їх і не пообривають, золотий
ланцюг через шию сліпить камінням коштовним. Нафарбується, насмальцюється зранку, вийде на вулицю – всі очі зриває [4, 27]. Автор дає жінці характеристику, використовуючи згрубілу лексику тюряга, вештається, клята, слова
зі збільшеними суфіксами -ищ-, проте найбільшої експресії досягає на синтаксичному рівні: Вже як зап‘є, загуляє – тиждень не просихає [4, 28].
В оповіданні «Матка» розкрито образ жінки через дії, які вона виконує:
Дістала із скрині білизну вже синову, одягла його, голого, біля ноги заходилася.
Обережно помила, обгорнула капустяним листям, пов‘язала поверх рушником
– не пожаліла. Василина вже щось як робила, то не абияк, аби з рук – всю душу
вкладала [4, 340]. Працьовитість підкреслено вживанням дієслів, які створюють
постійну динаміку життя. За свою материнську душу заплатила «матка» здоров‘ям та волею – відправили на Колиму в концтабори: … а коли повернулася
через п'ятнадцять років додому, - жодного зуба в роті й ані волосини на голові
[4, 343]. З подібним кінцем є ще одна повість «Німецька курва» про те, як Санька народжує сина від німця Ганса: повернулася з Сибіру – жодного зуба в роті і волосся геть сиве. Це в двадцять сім літ! [4, 151]. Жіноча душа за природою співчутлива до чужого горя та до власних слабкостей, але в нещадні часи
війни не можна було бути слабким. Це і підкреслив Анатолій Дімаров. За кожний вчинок проти системи цінностей, норм і правил необхідно було платити
високу ціну. Жіноча душа показана сильною, вольовою, милосердною та безмежно люблячою.
Повість «Баба Ониська і четверо її чоловіків» з аналізованої збірки є розгортанням теми жіночої самотності, яка, реалізувавшись через втрату чоловіків,
пізніше вилилася в Ониськи в патологічну любов до землі. Непересічні обставини кладовища для цієї збірки стали пересічними: По-домашньому привітному й затишному, де спочивають і очі, й душа, де влягаються пристрасті, що
терзають людину впродовж її життя окаянного… Дак на кладовищі тому є
чотири могили, одна старша другої, але всі доглянуті так, наче в них лежать
щойно поховані… [4, 77]. Закінчується твір розповіддю безпосередньо про
Ониську. Здається, нібито автор нарешті дійшов до неї. Декілька абзаців опису
дають повну картину жінки, жінки-страдниці, жінки-трудівниці: Баба Ониська
теж помре у свій час. Помре лише тоді, коли до останньої крихітки роботу
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всю переробить. Складе руки на грудях та й тихенько спочине. Щоб людей не
тривожити [4, 85].
Мотив жіноцтва є наскрізним у збірці «Душа жіноча», з розгортанням нових епізодів та історій жіночого становлення героїнь цей мотив модифікується
до стереотипного сприйняття.
Якщо в перших творах збірки жіноча душа розглядається крізь призму
страждань і втрат, в яких народжується сила духу, то в етюдах, що вміщені наприкінці книги, жінки наївні, прості, трохи сварливі. Можливо, автор хотів підкреслити зміну менталітету з плином часу від воєнних років і до сьогодні. Засоби вираження концепту «душа жіноча» найяскравіше проявляються на синтаксичному рівні в простих реченнях, які не переобтяжені ускладнювальними
компонентами. Можна провести паралель відсутності різного роду конструкцій
з простотою уявлення про жіночу душу.
Отже, здійснивши компаративний аналіз концепту «жіноча душа» у збірці
А. Дімарова, можемо стверджувати, що, по-перше, цей концепт є похідним від
концепту «душа», «жіночність». По-друге, у творах письменника концепт, попри меншу текстову вербалізацію, має такі смислові компоненти: «жертовність», «працелюбність», «доброта і самовіддача», «сварливість і простота».
Також концепт «жіноча душа» через смислові компоненти «душа як простота»,
«душа як самопожертва», «душа як деструктивне начало» допомагає автору панорамно представити в текстах світоглядне тло української жіночої ментальності різних періодів.
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Ю. В. Портяна
ОСОБЛИВОСТІ ПОТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «МОВНА
ОСОБИСТІСТЬ» У МОВОЗНАВСТВІ ТА ЙОГО СПІВВІДНОШЕННЯ
З ПОНЯТТЯМ «МОВНИЙ ПОРТРЕТ»
Розглядаючи мовну особистість, вивчаємо питання інтелектуального розвитку особистості в мовному плані та її емоційні аспекти, тобто духовність у
широкому розумінні, питання міжособистісного спілкування тощо. Мовна особистість − це наскрізна ідея, яка, як показує досвід її аналізу та опису, пронизує
всі аспекти вивчення мови і водночас руйнує межі між дисциплінами, які вивчають людину, оскільки неможливо вивчати людину поза її мовою [3, 3]
Зважаючи на багатоаспектність підходів до вивчення поняття мовної особистості, метою нашої статті є узагальнення особливостей поняття «мовна особистість» та співвідношення його з поняттям «мовний портрет» у мовознавстві.
Мовна особистість – індивід, який володіє сукупністю здатностей і характеристик, які зумовлюють створення і сприйняття ним текстів, що вирізняються
рівнем структурно-мовної складності та глибиною й точністю відображення
дійсності [4, 352].
Зупинимося конкретніше на визначенні поняття «мовна особистість».
Вперше цей термін використовує у своїх працях російський мовознавець
В. В. Виноградов. Він розглядає мовну особистість під час опису автора художнього твору [3, 57]. Пізніше окремі питання теорії мовної особистості були предметом дослідження О. Н. Леонтьева (питання мовної здатності й словник асоціативних норм), Г. І. Богіна (лінгводидактичний аспект володіння мовою й
структура мовної свідомості), О. О. Залевської (індивідуальний лексикон мовної особистості та його асоціативна база), Ф. С. Бацевича (мовна особистість як
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індивід, що володіє сукупністю здатностей і характеристик, які зумовлюють
створення й сприйняття ним текстів) та ін. Найпопулярнішим на сьогодні вважається визначення мовної особистості, запропоноване Ю. М. Карауловим:
«Мовною особистістю можна називати сукупність (і результат реалізації) можливостей до створення й відтворення мовленнєвих текстів, які відрізняються: а)
ступенем структурно-мовної складності, б) глибиною й точністю відображення
дійсності, в) визначеною ціленаправленістю» [7, 24]. Зокрема, він аналізує цей
термін у межах лінгводидактики (з урахуванням мовних намірів особистості),
однак велика кількість теорій мовної особистості співпадає в одному, а саме у
можливостях людини використовувати мову.
Саме тому можемо стверджувати, що аналізоване поняття є базовою категорією у таких відгалуженнях мовознавства, як комунікативна лінгвістика (де,
зокрема, розробляється поняття комунікативної особистості), лінгвокультурологія (мовна особистість, яка функціонує у культурно му просторі), психолінгвістика (де за основу ви значення поняття мовної особистості береться поняття
особистості як конкретної людини з індивідуально-своєрідними розумовими,
емоцій ними, мотиваційно-вольовими властивостями), соціолінгвістика (реалізація тактик основних так тик мовної особистості у соціумі). Посилений інтерес
лінгвістів до мовної особистості зумовило виокремлення у межах мовознавства
нового на пряму – лінгвоперсонології, основним завданням якої є вивчення індивідуальних і типологічних характеристик аналізованого поняття.
Мовна картина світу фіксує осмислення і розуміння світу конкретним етнічним колективом на певному етапі його розвитку за допомогою мовних засобів. Образ людини в мовній картині світу є концентрованим утіленням сутності
тих уявлень про людину, які об‘єктивовані всією системою семантичних одиниць, структур і правил тієї чи тієї мови. Людський фактор у мові тісно пов'язаний з мовною картиною світу, що висвітлює специфіку людини і її буття, взаємовідносини зі світом; мова ж бере безпосередню участь у процесах,
пов‘язаних із картиною світу. По-перше, у мові формується мовна картина світу; по-друге, сама мова виражає і експлікує інші картини світу людини, які через специфічну лексику входять у мову, що привносять у неї риси людини, її
культури.
Мовна особистість формується у своєрідній системі координат, яка задана
тими чи іншими цінностями, які існують у народу, зразками соціальної поведінки, особливостями сприйняття світу. Російський учений Ю. Караулов розробив рівневу модель мовної особистості з опорою на художній текст [7, 43]. Від242

повідно до неї, мовна особистість має три структурні рівні. Перший – вербально-семантичний – відображає ступінь володіння побутовою мовою. Другий рівень – когнітивний – актуалізує та ідентифікує релевантні знання та уявлення,
які властиві соціуму (мовній особистості). Цей рівень є особливо цікавим у ході
аналізу колективної мовної особистості, він передбачає відображення мовної
моделі світу особистості, її тезаурусу та культури. Третій – найвищий рівень – є
прагматичним і охоплює характеристику мотивів, які керують розвитком мовної особистості.
Існують й інші моделі мовної особистості (Г. І. Богіна, І. Я. Чернухіної,
К. Ф. Седова, В. П. Нерознака). Дослідники вважають, що «...особистість безкінечна, тому опис та осмислення великої кількості матеріалу із цього питання
створює чи не більше нових проблем, аніж дає конкретні відповіді на поставлені раніше завдання...». Саме термін «мовна особистість» не є конкретним, як і
кожне з понять «мова» та «особистість», тому у деяких працях зустрічаємо й
інші дефініції: «комунікативна особистість» [1, 77], «мовленнєва особистість»
[3, 29], «дискурсивна особистість» [4, 458]. Якщо визначати параметри, за якими можна про аналізувати мовну особистість, то їх вербалізація може здійснюватися лише у процесі комунікації або ж у цілому дискурсі. Дотримуємося думки Ю. М. Караулова щодо визначення мовної особистості як сукупності можливостей і характеристик людини до мовної діяльності. Тобто мовна особистість є системною й багатогранною категорією, яка поєднує у собі мовну здатність і комунікативну компетенцію у процесі мовленнєвої поведінки.
З поняттям мовної особистості тісно пов‘язаний термін «мовний портрет». Цей зв‘язок простежується під час виокремлення індивідуального чи колективного мовного портрета, під час співставлення різнорівневої структури
мовної особистості з параметрами для характеристики мовного портрета.
Енциклопедія української мови тлумачить поняття мовного портрета у
контексті мовної характеристики (персонажів) – мови дійових осіб художнього
твору: «...художня виразність образу у реалістичному творі значною мірою залежить від мотивованості використаних автором стильових засобів, що створюють «мовний портрет» героя. «Мовний портрет» у реалістичному творі передбачає точність у відтворенні мовних особливостей того середовища, до якого належить зображувана дійова особа» [5, 61]. Таке визначення влучно доповнює Л. М. Марчук і зазначає, що «... мистецтво мовного портрета вимагає, щоб
разом із зовнішньою подібністю автор передав духовне життя людини, відбив
соціальний стан героя, певні характерні риси епохи, у якій він живе тощо»
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[4, 125]. Із цього тлумачення можемо виокремити низку характеристик особистості та того, що її оточує, для опису певного мовного портрета.
Як стилістичну категорію мовний портрет розглядають Л. І. Мацько та
С. Я. Єрмоленко. Зокрема, С. Я. Єрмоленко виокремлює зовнішній мовний портрет (реалізується через опис зовнішніх ознак персонажа) та внутрішній, психологічний мовний портрет (реалізується через опис внутрішнього стану героя
за допомогою певних мов них засобів: епітетів, порівнянь, метафоричних сполук) [2, 94].
Мовний портрет формується безпосередньо через мовлення самого персонажа. Дослідник виділяє його основні елементи: взаємозв‘язок мовлення героя і його характеру; один із засобів мовної індивідуальності – це відмінність
мови головних героїв; вияв у мовленні соціальної, професійної й локальної
приналежності персонажа; відображення у мовленні персонажа світогляду, політичного рівня та ідеологічних позицій; еволюція мовлення персонажа у
зв‘язку з еволюцією образу [6, 26]. Однак, якщо мовна особистість відображається у мовленні персонажа, то чи можна виокремлювати мовленнєвий портрет
як окрему лінгвістичну категорію. Такий підхід пропонуємо проаналізувати
конкретніше.
По-перше, основою розмежування понять «мовний портрет» і «мовленнєвий портрет» є необхідність розрізнення понять мови й мовлення. У сучасній
лінгвістиці поняття «мовлення» за Ф. де Соссюром розглядається у протиставленні поняттю мови, під яким при цьому розуміється мовна система як упорядкована сукупність структурних одиниць мови – фонем, слів, граматичних форм,
синтаксичних схем, словосполучень і речень. «Мовлення» ж нерідко розглядається як реалізація мовної системи [5, 56].
У російському мовознавстві вчені неоднозначно трактують поняття мовного та мовленнєвого портретів. Якщо звернутися до перекладу цих номінацій,
то можна простежити таке: українсько-російський словник фіксує два переклади слова мовний: «языковой; речевой» [5, 59]. Якщо ж визначати денотативне
значення поняття языковой и речевой, то у російсько-українському словнику
вони матимуть єдиний відповідник – «мовний». Тому нерідко дослідники, послуговуючись працями російських мовознавців, не розмежовують цих понять.
Так, трактування мовленнєвого портрета, за словами може бути визначене як
планомірний опис особливостей мовної особистості згідно з поставленими дослідником завданнями. Мовленнєвий (мовний) портрет – результат такого опису.
У працях іншої дослідниці Т. П. Тарасенко мовленнєвий портрет трактується як
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«...сукупність мовних і мовленнєвих характеристик комунікативної особистості
або певного соціуму в окремо взятий період існування» [5, 12]. Словник лінгвістичних термінів російської мови за редакцією О. С. Ахманової фіксує лише
визначення мовленнєвого портрета «... як особливого підбору слів, виразів як
засіб художнього зображення дійових осіб літературного твору» [1, 385].
У сучасній російській лінгвістиці поняття «языковой портрет» и «речевой
портрет» нерівнозначні за своєю суттю. «Мовний – з одного боку, поняття
більш широке, яке включає у себе й мовленнєву характеристику, але з іншого –
конкретизоване межами мовних знань і можливостей автора тексту, до якого
відносимо не лише мовлення. Скоріше це категорія авторського самовираження, його індивідуалізація» [6, 247].
Досить чітке тлумачення понять мовного й мовленнєвого дає
Л. В. Щерба. Так, він розрізняє 3 аспекти мовних виявів: 1) мовленнєву діяльність, 2) мовну систему (мову), 3) мовний матеріал (тексти) [6, 37]. На думку
дослідника, мовленнєва діяльність – процеси говоріння й розуміння; мовні системи – це словники й граматики мов; мовний матеріал – це не діяльність окремого індивіда, а сукупність усього того, що ми говоримо й розуміємо у конкретній ситуації у ту чи іншу епоху у відповідній колективній групі. Мовою лінгвістів – це тексти.
Зважаючи на вищесказане, розмежовуємо поняття мовного й мовленнєвого та вважаємо, що мовний портрет є загальною родовою категорією, складником мовної особистості й вербалізується мовними засобами за допомогою низки характеристик, які можуть доповнюватися: соціальних, вікових, етнокультурних. Мовленнєвий портрет значною мірою доповнює мовний; він проявляється безпосередньо у мовленнєвій ситуації, яку створюють комуніканти.
У процесі аналізу основних підходів до ви значення мовної особистості та
трактування поняття мовного портрета ми дійшли висновку, що природа дефініції «мовна особистість» реалізується у мовній діяльності та у навиках виявляти комунікативну компетенцію у про цесі мовленнєвої поведінки. Мовний портрет є компонентом мовної особистості та являє собою її вербально-семантичне
втілення у художньому тексті.
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М. С. Прокопець28
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ
ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ ХРОМАТОНІМІВ
Феномен кольору цікавив людство з давніх-давен. Люди у всі часи намагалися пояснити це явище, з‘ясувати його дію на мозок і психіку людини.
Спроби розробити теорію кольору сягають ще часів Платона: «у Платона – колір… четвертий елемент відчуття. Особливо треба відзначити те, що він знає
основу вчення про кольори та світлотіні» [1, 145]. Великим кроком в області
кольорознавства стало вчення Й. В. Ґете про колір. Він так пояснює природу
кольору: «Кольори – діяння світла, діяння і страждання. В цьому розумінні ми
можемо чекати від них розкриття природи світла. Кольори і світло стоять, правда, в самому точному взаємовідношенні один з одним. Колір є закономірною
природою по відношенню до відчуття зору» [1, 125].
Здатність розрізняти кольори складає суттєву частину можливостей зорового сприйняття людини. Колір пов'язаний із сприйняттям навколишнього світа. Людина інтенсивно й різноаспектно вивчає цей багатогранний і складний
природний феномен. Можна простежити той факт, що майже всі галузі науки
так чи інакше досліджують кольори. Природним є і лінгвістичний інтерес до
© М. С. Прокопець, 2016

246

проблеми позначення кольору. Але не слід забувати, що колір в різних мовах
відображається по-різному.
У німецькій мові виділяється група з 11 слів, що є основними лексемами
на позначення кольору: weiß, schwarz, grau, rot, gelb, blau, grün, orange, lila,
braun, rosa.
Вивченню колоронімів у складі фразеологізмів німецької мови присвячено низку праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Вивчаючи німецьку мову, можна зробити висновок, що німці за допомогою вживання основних кольорів, можуть описати всю кольорову палітру світу. Так білий колір – weiβ в
німецькій мові символізує чистоту, красу, невинність, правду.
Майже всі фразеологізми з таким колористичним компонентом передають чистоту намірів, початок дії, спробу зробити щось: eine weiße Weste haben –
бути невинним [5, 241]; ein weißes Blatt Papier – чистий аркуш паперу [1, 583];
die weiße Fahne hissen – підійняти білий прапор [1, 583]; ein weißer Fleck auf der
Landkarte – бути білим (нерозгаданим) місцем на карті [1, 583]. Але не завжди
колоронім weiβ несе в собі лише позитивне значення. Наприклад, sich
weiβwaschen wollen – намагатися виправдати себе [3, 720]; jemandem etwas
weismachen – паморочити комусь голову [3, 720]; jemandem nicht das Weiβe im
Auge gönnen – заздрити будь кому у дрібницях [3, 720]; jemanden zur Weiβglut
reizen – довести будь-кого до сказу (до белого каления) [3, 720]. Ми можемо побачити, що за допомогою білого кольору люди описують як позитивні, так і негативні риси свого характеру.
На противагу білому є чорний колір – символом печалі, смерті, ненависті,
темноти, всіх негативних рис та емоцій людини. Тому більшість фразеологічних одиниць з колористичним компонентом schwarz характеризують нелегальні
дії, песимістичний настрій, негатив: schwarz arbeiten – нелегально працювати
[3, 182]; schwarz über die Grenze kommen – нелегально переходити кордон [3,
182]; schwarz sehen – бути песімістично настроєним [3, 182]; jemanden
schwarz ärgern – довести будь-кого до несамовитості [3, 589]; bis jemand
schwarz wird – довіку [3, 182]; jemandem das Schwarze unter dem Nagel
herauslocken – випитати всі таємниці [3, 589]; nicht das Schwarze unter dem
Nagel haben – не мати нічогісінько за душею [3, 182].
Досліджуючи німецькі фразеологізми, можна побачити, що в мові відсутня самостійна назва для позначення синього кольору. Можна вжити тільки
складену основу темно-блакитний dunkelblau, або блакитний hellblau. В широкому сенсі блакитний колір вважається заспокійливим та розслаблюючим. Існує
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думка, що блакитний колір – це колір надії, мрій, чогось нездійсненного та
майбутнього. Синій колір сприймається як важкий, похмурий, нестійкий колір:
blau sein wie ein Veilchen – напиться в стельку, напиться, как сапожник [3,
105]; blau sein – быть вздребезги пьяным [3, 105]; die blaue Blume – поэт. «голубой цветок» [3, 105]; blaue Ferne – туманная даль, неопределенность [3,
107]; Blauer Montag – самовольная неявка на работу, прогул в понедельник [3,
106]; blaues Blut – голубая кровь [3, 105].
Фразеологізми, які у своїй структурі мають семантичний компонент «синій/блакитний колір», в більшості випадків несуть в собі негативне значення –
пияцтво, брехня, фізична розправа, на другому місці – нейтральне значення
(невідомість, вирішення проблем) і лише на останньому – позитивне значення
фразеологізму (шляхетне походження людини).
Червоний колір символізує красу та найвищу міру явища або почуття. У
фразеологічному фонді німецької мови зустрічаємо цей колоронім у прямому
значенні: rot anlaufen – почервоніти [3, 536]; jemand rot machen – примусити
когось почервоніти [3, 536]; bis über die Ohren rot werden – почервоніти до самісіньких вух [3, 536]; rot sehen – розлютуватись, розгніватись [3, 180].
Зелений колір є символ радості, молодості, весни. Підтвердженням для
цього є дані фразеологічні одиниці: j-d ist für etwas noch zu grün – хтось є надто молодим, неосвіченим [3, 283]; ein grüner Junge – жовторотий хлопчак, молокосос [3, 283]. Але колоронім grün несе в собі і негативне значення: j-m nicht
grün sein – недолюблювати когось [3, 261]; sich grün machen – занадто багато
брати на себе [3, 261]; sich grün und gelb ärgern – злитися, біситися [3, 261].
Щодо жовтого кольору, можна помітити, що жовтий асоціюється в людини з такими негативними рисами та емоціями, як заздрість, погане самопочуття:
gelb und grün werden – позеленіти від злості [3, 231]; sich grün und gelb ärgern –
злитися, біситися, не тямити себе від злості [3, 261]; es wird mir grün und gelb
vor den Augen – в очах потемніло [3, 261]. Завдяки прикладам з німецької мови,
ми побачили, що жовтий колір несе в собі лише негативне настрій.
Досліджуючи кольори німецької мови, можна спостерігати той факт, що
такі кольори, як коричневий braun та сірий grau не наповнені яскравим символічним значенням. Але в німецькій мові також існують фразеологізми з такими
колоронімами: j-d blau und braun schlagen – вілупцювати когось[3, 106]; alt und
grau werden – постаріти [3, 279]; das ist nicht grau nicht grün – ні те, ні се [3,
279]. Ми побачили, що ці кольори мають або негативне, або нейтральне значення.
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На основі проведеного аналізу, можна зробити висновок, що використання кольороназв у фразеологічних одиницях німецької мови додає їм додаткового стилістичного забарвлення. Варто наголосити, що найбільш популярними в
німецькій мові є основні кольори (чорний, білий, синій, червоний, жовтий).
Отже, проблема колоронімів у структурі фразеологізмів німецької мови багатогранна і є основою для подальших лінгвістичних досліджень.
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О. С. Прус, Н. М. Семешко
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ В ОПОВІДАННІ
ІРВІНГА ВАШИНГТОНА «ДИЯВОЛ І ТОМ ВОКЕР»
Кожна мова має тривалу культурну традицію, яка надає мовцям багаті
виражальні можливості, в тому числі лінгвостилістичні. Проте оволодіння цими
ресурсами мови вимагає знань, розвиненого мовностилістичного чуття і навичок вживання мовних одиниць.
Лінгвостилістичні засоби мови та прийоми їх використання складаються
поступово, це явище, яке історично змінюється. На сучасному етапі важливість та роль мовностилістичних засобів вивчали такі лінгвісти, як
В. А. Кухаренко, І. Р. Гальперін, О. С. Бушмін, О. І. Ефімов та інші.
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Мовностилістичні та емфатичні засоби допомагають розкрити та дослідити такі загальні аспекти мови як її художні функції, синонімічні варіанти вираження однієї і тієї ж ідеї, емоційне забарвлення мови, взаємозв‘язки між мовою та думкою, індивідуальній стиль автора та деякі інші [4, 6].
Ірвінг Вашингтон по праву вважається одним із зачинателів романтизму
у США. Письменника вважають першим американським белетристом, який завоював європейську популярність [3, 431]. І це не дивно, адже Ірвінг Вашингтон у більшості своїх оповідань використовував європейський матеріал, в
обробці якого проявляється склад мислення американця [1, 140]. Серед шанувальників його творчості були В. Скотт, Дж. Байрон, Кольрідж і багато інших письменників-сучасників [2, 388].
Одним з найкращих оповідань Ірвінга Вашингтона є оповідання «Диявол і Том Вокер», яке хоча і було розкритиковано сучасниками письменника
після публікації, зараз займає достойне місце у його творчій спадщині [6].
Дія оповідання відбувається у 1727 році недалеко від Бостону, де проживає бідняк і скнара Том Вокер зі своєю сварливою та уїдливою дружиною. Одного пізнього вечора, повертаючись додому, Том дійшов до занедбаного індійського укріплення, де і зустрів плечистого чорношкірого чоловіка, який стверджував, що то його землі. Він представився Тому Старим Чортякою і розповів
йому про незліченні скарби, заховані капітаном піратів Кіддом, та запропонував бідасі багатство взамін на його душу. Повернувшись до дому, Том розповів
про цю зустріч дружині, яка відразу вирушила на пошуки чорної людини і вже
не повернулася. Після другої зустрічі зі Старим Чортякою Том відкриває в Бостоні міняльну крамницю і з роками багатіє. Тепер, будучи багатим, Том замислюється над майбутнім життям. Він пам‘ятає про угоду з чорною людиною і
тому вирішує відвідувати церкву та читати Біблію. Але не дивлячись на ці
остороги, одного спекотного дня Старий Чортяка увірвався до контори Тома і
забрав його з собою. Усе багатство перетворилось у попіл, а історія стала притчею, яка дала початок розповсюдженій приказці у Новій Англії «The Devil and
Tom Walker».
Основою цього оповідання являється відома німецька легенда про Фауста, який уклав угоду з дияволом та виміняв свою душу на необмежене знання і
мирську насолоду. Крім того Ірвінг Вашингтон вводить легенду про капітана
піратів - Кідда, який також домовляється з дияволом, щоб той сховав та захистив його скарби: «Under one of these gigantic trees, according to old stories, there
was a great amount of treasure buried by Kidd the pirate» [7]. «Под од250

ним из этих гигантских деревьев, как повествует предание, были зарыты сокровища Кидда» [5].
У даному уривку автор використовує епітет gigantic (trees), який підкреслює характерні риси природи та особову алюзію Kidd the pirate, яка
співвідноситься з певним родом занять – піратством – та служить більш глибокому осмисленню тексту, залучаючи тезаурус читача.
Автор знайомить читача з подружжям Вокерів: «They lived in a forlornlooking house that stood alone and had an air of starvation. A few straggling savintrees, emblems of sterility, grew near it; no smoke ever curled from its chimney; no
traveler stopped at its door» [7].
«Они обитали в ветхом, одиноко стоявшем, с виду даже вовсе необитаемом доме, который всем своим обликом напоминал голодающего. Вокруг него
росло несколько красных кедров, которые, как известно, являются эмблемой
бесплодия; над его трубою никогда не вился дымок, ни один путник
не останавливался у его двери» [5].
Так письменник описує не тільки бідне й повне протиріч життя подружжя Вокерів, а й дає характеристику їх взаємовідносинам. Складні епітети a forlorn-looking (house) та straggling (savin-trees) дають читачу змогу яскраво уявити ту занедбану і покинуту місцевість, де жив Том. Розгорнута метафора
savin-trees, emblems of sterility побудована на асоціаціях з ялівцем – досить невибагливою рослиною, яка росте на неродючу ґрунті. Такий троп не лише додає мові образно-експресивного забарвлення, а й визначає загальну атмосферу
усієї новели – гнітючу атмосферу самотності та бідності. Уособлення
house…had an air of starvation, побудоване на перенесенні ознак живої істоти
– людини чи тварини – на неживий предмет – дім. Дім не може відчувати голод,
але у автора така персоніфікація є ще одним підтвердженням убогості як місцевості, так і мешканців домівки. Ірвінг Вашингтон привертає увагу читача до деталей: no smoke ever curled from its chimney; no traveller stopped at its door.
Створення атмосфери бідного помешкання підсилюють паралельні конструкції,
а також анафора, де особливе враження приваблює повторення заперечення
―no…no‖, підкреслюючи скрутне становище родини Вокерів.
Після укладення угоди з дияволом, зникнення дружини дуже схвилювало
Тома: «Tom now grew uneasy for her safety, especially as he found she had carried
off in her apron the silver tea-pot and spoons, and every portable article of value» [7].
«Тут Том стал беспокоиться, и его беспокойство возросло еще больше, лишь
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только он обнаружил, что она унесла в переднике серебряный чайник и ложки,
вообще все ценное, что только могла взять с собой» [5].
Авторська оповідь сповнена іронією, яка яскраво ілюструє жадібність та
аморальність Тома: його дружина зникла, але його хвилює лише зникнення
цінних речей.
Відкривши міняльну крамницю, Том почав стрімко багатіти: «The needy
and adventurous, the gambling speculator, the dreaming land-jobber, the thriftless
tradesman, the merchant with cracked credit--in short, everyone driven to raise money by desperate means and desperate sacrifices hurried to Tom Walker» [7]. «Сюда
валом валили и впавший в нужду, и прожженный авантюрист, и зарвавшийся
спекулянт, и строящий воздушные замки земельный маклер, и расточительремесленник, и купец, кредит которого пошатнулся, – короче говоря, всякий,
кто любою ценой и любыми средствами старался раздобыть денег» [5].
У наведеному уривку ми бачимо виразні епітети gambling (speculator),
the dreaming (land-jobber), the thriftless (tradesman), які підкреслюють той
факт, що Том розбагатів за рахунок і бідняків, і шахраїв. Асиндетон впливає на
ритмічну організацію висловлювання і робить його більш динамічним, а градація надає характеристику людської спільноти, різноманітної і багатоликої, внаслідок чого виникає колоритна картина, вибудована шляхом багатократного додавання все нових і нових логічно сумісних понять.
Як бачимо, способи збагачення у головного героя були далекі від чесних:
«He accumulated bonds and mortgages, gradually squeezed his customers closer and
closer, and sent them at length, dry as a sponge, from his door» [7]. «Он скупал их
долговые письма и закладные и, постепенно высасывая своих должников, в
конце концов выставлял их сухими, как губка, которую тщательно выжали, за
двери конторы» [5].
Дієслово ―squeeze‖, перше значення якого у словнику – здавлювати, стискувати, перетворює словосполучення squeezed his customers на метафору, так
як воно набуває конотаційного значення у поєднанні зі словами his customers.
Порівняння sent them…dry as sponge викриває немилосердність Тома до ближнього та його несамовите бажання здобути більше грошей. Обидва тропи
швидко активізують перцептивні можливості читача та посилюють образність і виразність висловлювання.
Через багато років настав час для Тома розплачуватися з дияволом за своє
багатство. І, хоч як він не готувався до зустрічі зі Старим Чортякою, той застав
його зненацька: «He had left his little Bible at the bottom of his coat-pocket … nev252

er was sinner taken more unawares» [7]. «Он оставил свою маленькую Библию в
сюртуке…никогда еще ни один грешник не был застигнут настолько врасплох, как это произошло с Томом Уокером» [5].
Інверсія never was sinner taken more unawares – з початковим ―never‖
(ніколи) привертає увагу читача до того, що Том насправді не очікував побачити диявола за дверима і був не готовий розстатися зі своїм, повним матеріальних благ, життям.
У оповіданні Ірвінга Вашингтона «Диявол і Том Вокер» деталі й подробиці життя та побуту змальовані цілком реалістично, а звичайний плин життя
порушується фантастичними подіями і казковими постатями. Хоч письменник і
запозичає сюжети для своїх оповідань з європейських легенд, здебільшого з німецького фольклору та романтичної поезії, однак вони не втрачають своєї оригінальності і залишаються американськими по духу та реаліям. Характерною
рисою романтичної манери Ірвінга є поєднання фантастичного та реального, в
м‘яких, поступових переходах повсякденного в казкове та навпаки, як це відбувається у оповідання «Диявол і Том Вокер».
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А. В. Пустова, Е. А. Конопелькіна
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ ВАРІАНТ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ЗМІ
У наш час проблема варіативності мови є дуже актуальною. І саме англомовний ареал в цьому сенсі є винятковим явищем. Англійська мова є офіційною мовою у таких країн, як Великобританія, Ірландія, США, Канада, Австралія, Нова Зеландія наряду з Індією та Гонконгом. Цією мовою видається велика
кількість книг, журналів, газет та блогів. Радіо, телебачення та Інтернет сприяють поширенню англійської мови в світі.
Інтерес до вивчення австралійської англійської і в цілому інших варіантів
англійської мови обумовлений деякими причинами. З одного боку, активне поширення англійської мови у всесвітньому масштабі сприяє появі раніше не вивчених її варіантів, з іншого боку, руйнування старих стереотипів (відмова від
виключної переваги викладання норми британського варіанту англійської мови
в навчальних закладах Європи та України, яка була типовою до недавнього часу).
Починаючи з середини XIX століття, дослідження австралійського варіанта англійської мови придбали відносно масштабний і системний характер.
Значний внесок у складання перших словників австралізмов внесли експедиції
вченого-лінгвіста австралійської англійської Т. Л. Мітчелла. Дослідженню лексичних особливостей присвячені праці інших відомих лінгвістів: С. Бейкера,
У. Ремсона, Дж. Тернера, які підкреслювали значимість вкладу звичайних австралійцев в формування особливостей австралійського варіанта англійської мови.
З середини ХХ століття австралійський варіант став сприйматися як рівноправний національний варіант англійської мови, як мова одного з великих
економічних, політичних і культурних регіонів світу. У цей період зростала кількість досліджень, автори яких переконливо доводили, що австралійський варіант ─ це не спотворена або вульгарна англійська, як вважалося раніше, а самостійний національний варіант, який має власну історію розвитку, і тому є
унікальним явищем, яке не має аналогів [4].
Актуальність даної статті обумовлена тим, що австралійський варіант є
одним з найменш вивчених територіальних варіантів англійської мови, дослідження якого почалося лише після другої світової війни. Ця проблема предста
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вляє величезний науковий інтерес, оскільки дозволяє розширити наші знання
про англійську мовну ідентичність в цілому.
Метою статті є дослідження особливостей австралійського варіанту англійської мови в засобах масової інформації.
В Австралії видається понад 520 газет, з них 48 щоденних (10 столичних і
38 провінційних).
Спочатку більшість австралійських газет було пов'язано з сімейними династіями. «Сідней Монінг Геральд» (The Sydney Morning Herald) ─ з династією
Фейрфакс, Мельбурнський «Ейдж» (The Age) ─ з Саймами, хобартська «Меркьюрі» (The Mercury) ─ з Девісами, лонсестонська «Екзамайнер» (The
Examiner) ─ з Рольфами, аделаїдська «Едветайзер» (The Advertiser) ─ з Бонітонами, пертська «Уест Острейліен» (The West Australian) ─ з Хеккетами. Але зараз газети вийшли за рамки «сімейної» справи ─ серед великих монополістів,
чиї сім'ї стояли біля самих витоків австралійських ЗМІ, у «взаємодії» з газетами
залишилися тільки Фейрфакси (Fairfax).
Отже, на сьогоднішній день наймогутнішими корпораціями серед газетних ЗМІ є News Corp. Ltd, що належить Руперту Мердоку, і John Fairfax
Holdings, частковий контроль над якою зберігає сім'я Фейрфакс. Журнальною
періодикою володіє компанія Кері Пакера Australian Consolidated Press ─ дочірнє підприємство потужного холдингу Publishing & Broadcasting Ltd.
News Corp. Ltd випускає «Острейліен» (The Australian), «Дейлі Телеграф»
(The Daily Telegraph), «Геральд і Уїклі Таймс» (Herald and Weekly Times), «Меркьюрі» (The Mercury), «Едветайзер» (The Advertiser ), «Кур'єр-Мейл» (The
Courier-Mail), «Сандей Міррор Ньюс Пікторіел» (The Sunday Mirror News
Pictorial (Сідней)), «Ньюс» (News ─ Дарвін), «Сандей Трус» (The Sunday Truth
─ Брісбен), «Сандей Таймс» (The Sunday Times ─ Перт) та багато інших. [8]
Що стосується John Fairfax Holdings, ця компанія випускає одні з найстаріших газет «Сідней Монінг Геральд» (The Sydney Morning Herald), «Ейдж»
(The Age), «Острейліен Файненшіел Рев'ю» (The Australian Financial Review) та
інші.
У 1976 році була створена Рада Австралійської преси (Australian Press
Council) ─ саморегулюючий орган, заснований керівниками газетних синдикатів з метою збереження свободи преси в Австралії за сприяння Асоціації австралійських журналістів.
Основною метою сучасних друкованих ЗМІ є залучення уваги широкої
аудиторії, надання послуг інформування, емоційний, психологічний та ідеоло255

гічний вплив. Найбільш значний вплив на сучасний австралійський варіант англійської мови надає американський національний варіант.
Це пояснюється стрімким розвитком засобів масової інформації, Інтернет-комунікації і прагненням наслідувати мову американців з іншого континенту. З одного боку, австралійські ЗМІ містять велику кількість матеріалу, який є
дублюванням американських ЗМІ. З іншого боку, сучасні австралійські автори
статей активно впроваджують так звані «австралізми» в мову, з'являється нова
лексика, характерна тільки для цього національного варіанту. Особливості австралійського варіанта англійської мови вказують на те, що він існує як мікросистема, що входить в макросистему англійської літературної мови, і має власні
характеристики (лексика, що зберіглася від мови аборигенів; інше значення ряду традиційних англійських лексичних одиниць; фонетичні особливості; власні
ідіоматичні вирази і скорочення слів; «австралізми» та інше).
Запозичення з мов корінного населення Австралії ─ одне з найяскравіших
явищ в мові, хоча їх кількість порівняно невелика.
Багато географічних назв: Toowoomba ─ Тувумба (місто на сході Австралії), Ballarat ─ Балларат (місто на півдні Австралії) були запозичені з мови аборигенів.
Серед лексики, запозиченої зі стандартної англійської мови, деякі слова
на території Австралії вживаються у значеннях, застарілих в стандартній англійській мові. Слово station має значення ранчо, дане значення є застарілим в
Великобританії, але активно використовується в Австралії. З цим словом утворюється велика кількість сполучень: outsidestation ─ ферма, розташована у внутрішніх районах країни; stationblack ─ туземець.
На тлі слів, які залишилися без зміни і співпадають в обох мовах (come,
black, time, eat, yesterday, little, week і тому подібне), чітко виступають слова, які
зазнали перетворень. Так, у великої групи слів виявляються семантичні зрушення, і, зокрема, з'являються лексико-семантичні варіанти, яких немає у відповідних слів в британському варіанті. Подібні значення будуть позначатися в
тлумачних словниках англійської мови визначенням «австралізм». До таких
слів відносяться, наприклад, to hat ─ працювати поодинці; show ─ шахта, родовище; trooper ─ «кінний поліцейський» тощо.
Набагато складнішими є випадки, коли зрушення відбуваються в предметно-логічній віднесеності в межах одного і того ж значення слова. Наприклад,
слово plain означає в Австралії не тільки простір з рівним рельєфом, рівнина,
але перш за все простір, вільний від заростей. Словом scrub, який має в британ256

ському варіанті значення чагарник, низькорослі зарості, в Австралії називають
величезні території, порослі деревами заввишки 30 метрів. В обох варіантах існують слова premier і prime minister, але для англійця вони є синонімами, а для
австралійця між ними існує важлива семантична відмінність: prime minister ─
прем'єр-міністр федерального уряду, тоді як premier ─ це прем'єр-міністр уряду
штату.
Австралійці схильні «прикрашати» свою мову навіть в засобах масової
інформації, зробити її більш живою і різноманітною. Мова австралійських ЗМІ
іноді рясніє дотепними висловлюваннями, які викликають у носіїв австралійського варіанту почуття гордості, завдяки її унікальності і барвистості: neck of the
woods ─ neighborhood; moo juice ─ milk; port ─ school bag; click ─ kilоmeter;
nosh-up ─ meal; honcho ─ boss, leader [5].
Як вважає C. C. Гінзбург, австралійці жартують і грають з мовою. Іноді
заголовки газетних статей наповнені сленговими словами і виразами для того,
щоб пом‘якшити вплив негативної інформації, яку вони несуть. Наприклад:
«Vic economy weathers storm» (Економіка Вікторії переживає шторм). Природне
явище виступає евфемізмом економічного поняття «криза» [2, 201].
В результаті дослідження ми дійшли до таких висновків, що австралійський варіант англійської мови з'явився в результаті злиття і еволюції просторіччя, діалектів і жаргонів, на яких розмовляли перші білі поселенці Австралії.
Внаслідок цього на сьогоднішній день відзначається ряд особливостей, які притаманні мові ЗМІ. Ці особливості пов'язані, перш за все, з історією розвитку
мови, з нівелюванням особливостей привезених діалектів, з порівняльною ізоляцією від Великобританії, а також з соціальним соціокультурними особливостями [4, 10].
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Ю. В. Риженко, О. Г. Акастьолова
ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ІННОВАЦІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
МОВІ (НА МАТЕРІАЛІ ЗМІ)©
Мова засобів масової інформації – найбільш чутлива сфера суспільного
життя, тому що найдетальніше відображає та реагує на процес становлення мовної форми та введення нових слів у соціальний обіг. Така потреба в оновленні
лексичної системи зумовлюється перш за все позамовними чинниками – соціальними та політичними змінами в житті народу. Проте нові номінації виникають не лише в галузі суспільно-політичної лексики, але й з‘являються нові терміни науки, мистецтва, літератури, виробничо-технічної спеціалізації, нові поняття культурно-побутового обслуговування.
Лексична система мови засобів масової інформації – найдинамічніша система сучасної української мови. Відомо, що ЗМІ найсильніше та найбільш широко виявляють процеси життя мовного організму, де зосереджені лексичні інновації. Це пояснюється насамперед основними функціями мас-медіа – інформативністю та соціальністю.
У наш час словотвірний аспект викликає найбільше зацікавлення лінгвістів, тому що лексичні одиниці, утворені таким чином, дають змогу оцінити
асиметричні інтенції креативної особистості – журналіста, політика, навіть пересічного громадянина держави. Авторські новотвори здатні впливати на нор-
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мативну літературну деривацію, тобто словотвірні типи та моделі, оказіональні
утворення, які з часом здатні стати кодифікованими словами.
Сучасні дослідження мовних інновацій відзначаються багатством тематики, напрямків, багатством методів аналізу, прийомів та шляхів досягнення мети. Активно розвиваються інноваційні дослідження словотвірної системи української мови у працях О. Стишова [3], А. Нелюби [2], М. Ковальчука [1] та ін.
Наявність таких досліджень засвідчує актуальність, неабияке зрушення в лексико-словотвірній системі української мови.
Мова сучасної преси засвідчує найрізноманітніші функції оказіоналізмів.
Сучасні мас-медіа відображають політичну, ідеологічну, етнічну, конфесійну
боротьбу. Мова ЗМІ зазнає також впливу процесів, що зумовлені соціальноекономічними формаціями, масовою комунікацією, системою освіти, різною
інтерпретацією явищ суспільного життя. Хоча сила дії їх неоднакова, нинішній
час для життя нашого народу є перехідним, переломним етапом, що спричинює
багатоваріантне осмислення явищ дійсності, появу великої кількості нової лексики, утвореної за допомогою різних способів словотвору [1, 113].
У процесі дослідження лексико-словотвірних інновацій, виявлених у засобах масової інформації (а саме телебаченні та інтернет-виданнях), нами було
розроблено семантичну класифікацію словотвірних категорій соціальнополітичної сфери.
Категорія ознаки широко представлена продуктивними суфіксами н(ий), -ен(ий), -ов(ий), -ськ(ий): кінноживописний (ознака, пов‘язана з кінним
живописом – «Програма плюс», 20.03.15), твітеровий (ознака за належністю до
Твітера (соціальна мережа) – ВВС, 06.08.13), близнючий (той, що стосується
близнюків – «Вікна-новини», 13.11.15), тітушківський (ознака за віднесеністю
до т.з. «тітушок» - «Вікна-новини», 20.03.14), дебальцівський (те, що стосується
міста Дебальцево – «Вікна-новини», 18.02.16), оффлайновий (ознака, пов‘язана
з оффлайном (те, що не належить до Інтернету) – УТ-1, 28.01.12), префіксальним елементом євро-: євробойкот (бойкот Євро 2012 – TVI:Сьогодні, 03.05.12),
євродорога (європейська дорога – ТСН, 12.03.13), європауза (пауза (у відносинах) з Європою - УТ-1, 04.11.13), єврореволюціонер (революціонер за Європу –
УТ-1, 15.01.14), єврозарплата (європейська заробітна платня – «Вікна-новини»,
09.11.15), а також основоскладанням: медіаповія (про жінку лугкої поведінки у
соціальній мережі – ВВС, 02.01.14), лінгвоінвалід (лінгвістичний інвалід, тобто
той, хто не може вивчити українську мову – 5 канал, 13.02.14).
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Словотвірна категорія особи, утворена суфіксальними формантами -ець,
-іст, -ик: свободівець (особа, що стосується політичної партії «Свобода» –
ТСН 8.11.15), УКРОПівець (особа, яка стосується політичної партії «УКРОП» –
«День» 115, 2015), інстаграмівець (особа-користувач Інстаграм (соціальна мережа) – ТСН, 22.08.13), путінець (особа-прихильник, послідовник президента
РФ В. Путіна – ТСН 04.03.12), міліціянт (особа, що працює в міліції – «Вікнановини» 21.11.15), ліфтовик (особа, яка пов‘язана з ліфтом (обслуговувач ліфтів) – ТСН, 29.01.13), заукраїнець (особа-представник політичної партії «За
Україну» - УТ-1, 24.06.13); основоскланням: екоактивіст (еколог-активіст –
ТСН 24.11.13), погодознай (особа, яка знає погоду – СТБ, 08.03.14).
Категорія жіночності репрезентована продуктивним формантом -к(а):
юзерка (жінка-юзер – УТ-1, 03.01.14), інспекторка (особа жіночої статі, яка є
інпектором-поліцейським – «Вікна-новини», 24.11.15), прем‘єр-міністерка (посадова особа жіночої статі – УТ-1, 05.06.15), мерка (жінка, яка займає посаду
мера – «Вікна-новини», 08.11.13), свободівка (жінка, пов‘язана зі всеукраїнським громадським об‘єднанням «Свобода» – «Вікна-новини», 21.03.15).
Словотвірна категорія оцінки представлена оцінними префіксами недо-,
псевдо-, анти-, макро-, мікро-: недоєвропейський (неповністю європейський –
«Дзеркало тижня», 02.03.14), псевдопереселенець (фіктивний переселенець –
«Вікна-новини», 26.02.16), антиекологічний (діяльність, спрямована проти екології – «Дзеркало тижня», 12.02.16), макродепресія (те, що пов‘язане з великим
занепадом – «Дзеркало тижня», 28.01.16), мікрооптимізм (те, що пов‘язане з
невеликим оптимізмом – «Дзеркало тижня», 28.01.16).
Категорію часової ознаки презентують деривати соціально-політичного
називання, які виражають часовий період чи етап за допомогою префіксальних
елементів передувальної часової ознаки до-, після- та постчасової ознаки нео-,
наприклад: дофотошопний (ознака того, що було до фотошопу – ЛітАкцент,
29.01.13), післяфанатний (ознака того, що після фанатів – ТСН, 10.11.13), неофашисти (нові фашисти – «Дзеркало тижня» - 12.03.16).
Категорія дії або процесу представлена префіксально-суфіксальними та
префіксально-суфіксально-постфікальними конфіксами о-…-и(ти), у-…-и(ти),
за-…-и(ти)ся, де-…-ція, євро-…-ува(ти), в-…-и(ти): деолігархізація (діяльність, спрямована проти олігархії – «Дзеркало тижня», 29.01.16), ошоубізнити
(завершена дія, спрямована на поширення шоубізнесу чи надання його ознак TVI:Сьогодні, 03.05.14), улікарнити (забрати до лікарні – «Вікна-новини»,
18.11.15), уґратувати (посадити за ґрати – «Вікна-новини», 24.11.15), зафрен260

дитися (дія, спрямована на отримання нових «френдів» - друзів – «Дзеркало
тижня», 16.09.15), євромітингувати (дія, пов‘язана з євромітингом (брати
участь у євромітингу) – «Вікна-новини», 28.11.13), вкарнавалити (дія – почати
карнавал – «Вікна-новини», 04.02.16), а також основоскладанням: авіатроща
(падіння гелікоптера – «Вікна-новини», 13.11.15), ленінопад (масове повалення
пам‘ятників В.І. Леніна – «Вікна-новини», 16.02.16), медіабій («газетний» бій –
ТСН, 04.03.14).
Деривати словотвірної категорії збірності в соціально-політичній сфері
утворено способами суфіксації: динамівці (ті, хто стосуються футбольного
клубу «Динамо» – «Прграма плюс», 20.03.15), «денеерівці» (ті, хто стосуються
т.з. «ДНР» – «Дзеркало тижня», 13.03.15), атовці (ті, хто стосуються антитерористичної операції – «День», 19.09.14), «еленерівці» (ті, хто стосуються т.з.
«ЛНР» - «День», 20.01.15), євромайданівці (особи-учасники Євромайдану –
ТСН, 30.11.13), нащадство (збірне до нащадків – «Вікна-новини», 04.05.15),
спільнокошт (те, що об‘єднає кошти – ICTV:Факти, 18.02.14), параджаноманія
(суспільне захоплення діяльністю режисера С. Параджанова – «Дзеркало тижня», 03.07.15), коельївщина (явище (негативне) в літературі, пов‘язане з письменником Пауло Коельо – УТ-1, 04.09.12), черчелізм (узагальнена назва політико-економічного стану, пов‘язаного з В. Черчелем – «Дзеркало тижня» –
06.02.13), познеризм (негативне суспільно-політичне явище, пов‘язане з В. Познером – «Дзеркало тижня», 15.04.14), лукашизм (збірне, що пов‘язане з діяльністю президента республіки Білорусь В. Лукашенка – УТ-1, 02.04.15), та основоскладанням: газополітичний (все, що пов‘язане з газовою політикою – «Дзеркало тижня», 02.07.14), гарріпоттеріана (збірне до всього, що пов‘язане з Гаррі
Поттером (героєм романів Дж. Роулінг – ЛітАкцент, 29.01.15), світлозапах
(сполучення світла і запаху) – «Дзеркало тижня», 29.06.15).
Отже, поява в сучасній українській мові значної кількості лексикословотвірних інновацій – цілком закономірне явище. Воно пов‘язане зі складними соціальними зрушеннями, важливими перетвореннями у житті народу, а
також докорінними державними змінами.
Спостереження над мовою ЗМІ утверджує неабияку роль працівників телебачення та преси у процесі створення авторського тексту, тому що, з одного
боку, журналісти пропагують нові тенденції в лексиці споживачеві інформації,
а з іншого – деякою мірою маніпулюють цими тенденціями.
Помітною особливістю виявлених у процесі дослідження лексем є мовна
гра, зумовлена дериваційною, функційно-стилістичною та експресивною спря261

мованістю текстів мас-медіа. З цих причин частина лексико-словотвірних інновацій не стануть загальномовними, а матимуть статус одиничних.
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Є. В. Рубцова, В. М. Зеленцова29
ЧИСЛОВА СИМВОЛІКА В ЯПОНСЬКОМУ ТА УКРАЇНСЬКОМУ
НАРОДНИХ ЕПОСАХ
Поняття числа виникло ще в стародавньому світі через необхідність вести
обчислення і вимірювання об'єктивного світу. Перелічення окремих предметів
відіграло велику роль в практичній діяльності людей, в якій закріплено певний
культурно-історичний досвід людини. Числа мають свою особливу символіку.
Історія символів сягає в глибину століть, до давніх уявлень про всесвіт, до
міфів і обрядів.
Аналізуючи концепт числа, можна зрозуміти, що воно містить у собі
відомості про мовну діяльність будь-якого народу. Саме тому культура числа є
віддзеркаленням свідомості певного народу. Світобачення народу визначає
числову символіку та визначає особливості використання числівників у мові.
Багатогранна числова символіка та її функції неодноразово були головною темою в роботах Л. Жуковської, В. І. Рассадіна, А. Л. Ангархаєва, В. Д. Бабуєва, Л. Болда, С. Дулама, А. Гармаевої, Н. Поппе та інших.
Мета дослідження полягає в аналізі японської та української числової
символіки, її компаративного аналізу та культурного значення, використовуючи лінгвокультурологічний підхід. На перший погляд здається, що число має
29

Рубцова Є. В., Зеленцова В. М., 2016

262

пряму функцію вираження кількісної якості та можливість рахування. Але використання числівників і числа іноді має зовсім відмінну від загальноприйнятої
мету. В літературі числівник і число можуть мати не тільки функцію кількості і
порядку предметів при лічбі, а також можуть мати своє особливе значення і виступати в ролі символу.
Слід зазначити, що число – це елемент будь-якої культури, і в цій якості
має певні етнічні особливості. Число як елемент культури здатне проектувати і
відображати основні особливості мислення певного етносу на певній стадії його
розвитку, а, отже, бути символом. Число – це свого роду об'єктивація певних
ментальних, духовних, ідейних та інших властивостей окремих етносів чи
націй. Число – одне з небагатьох понять, яке визначається «через абстракцію»
[10, 150]. На думку А. Т. Хроленко, абстрактність числа стала однією з основних причин того, що йому стали приписувати властивості, якими воно спочатку
не володіло [9, 43].
Так як з найдавніших часів число виступає засобом осягнення світу, космосу, то особливе місце при цьому відводиться першим двом складовим числового ряду: одиниця, актуалізована в мовній свідомості етносу, служить першоосновою, вищим початком буття і думки, двійка, у свою чергу, служить категоріальною підставою множинності, що народжується, символом відповідності,
зв'язку та протилежності речей [5, 22].
Як було зазначено вище, числа-символи беруть свій початок з релігійних
вірувань, міфології та пояснень людиною всесвіту. Якщо говорити про український народ, то магічних властивостей числа набули у зв‘язку з язичництвом, а
згодом християнством. У світосприйняття японців та їх культуру зробили
значний внесок релігійні традиції: синто (корінна релігія), потім буддизм, який
розвивався в Індії і проникли в Японію через Китай [4, 129].
Розглянемо детальніше декілька прикладів чисел-символів в японських та
українських епічних творах. Наприклад, у приказках і прислів‘ях, число «один»
для японців означає цілісність, довершеність: 一事は万事 – буквально: «одна
річ – це все» або一葉落ちて天下の秋を知る – буквально: «по одному листу,
який впав дізнаюся про те, що в світі осінь», тобто маленька річ може повідати
багато про що. Українці трактують число «один» такими поняттями, як «мало»,
«нестача», «неспроможність»: «один цвіт не робить вінка» – один не може виконати за всіх завдання, роботу тощо. Число «два» для обох народів символізує
протилежність, двоїстість, довготривалість або повтор дії. Наприклад,
二の足を踏む– буквально: «наступати на дві ноги», означає «не наважуватися»,
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«вагатися», «тупцювати на місці». Тут присутній повтор дії, яка перетворюється у довгострокове явище. Або: 二の舞 – буквально: «другий виступ, повторний
танець», має значення «повторення помилки» або ж можна замінити українською приказкою: «наступати на ті ж самі граблі». Цей вираз взято з лексикону
театру Кабукі. В одній з вистав є сцена, де герой, двічі повторюючи одну й ту
саму дію, двічі на одному і тому ж місці зазнає невдачі [3, 55]. В українських
приказках можна знайти такий приклад: «два брати втікають, а два доганяють»
– символізує нескінченність дії, її закономірність.
Число «три» має спільне значення для обох народів, може означати такі
поняття, як: «магічність», «повнота дії», «завершеність», «перешкода» тощо.
Типовим є сюжет з трьома братами чи синами як в українських казках («Про
жар-птицю та вовка», «Козак Мамарига»), так і японських (「ナラナシとり」
– «Як сини ходили по груші», 「千里のくつ」 – «Сандалії-скороходи»).
Читаючи японські казки, можна помітити, що число «три» є втіленням завершеності. Третій син завжди є вирішенням проблеми, з третьої спроби
вирішується задача, знаходиться відповідь, долається перешкода тощо. Число
три підкреслює напруженість дії, вчить не здаватися і йти до своєї мети, що несе повчальний характер особливо для дітей. Третього сина завжди можна характеризувати, як мужнього, співчутливого і щирого, а ці риси беруть початок з
трьох імператорських символів влади (восьмикутне дзеркало, чарівний меч,
яшмові підвіски).
В українській культурі людину розглядають як триєдинство тіла, душі та
духа, що сприймається як єдине ціле. Тому три брати можуть виступати символом одного цілого. Вони зв‘язані однією долею, а життя кожного залежить від
дій інших. Є думка і про те, що перший син є початком батька, другий – матері,
а третій вже є саме продовженням роду. Як говорить українська народна приказка: «Один син - не син, два сини - півсина, три сини – ото тільки син!». В
буддизмі існує пояснення числа три як тріади «небо-земля-людина», що також є
символом чогось одного і неподільного.
В казках, як в японських (「一寸法師」 – «Іссумбосі», 「親捨て山」–
«Батько покинутий у горі», 「三枚のおふだ」– «Три амулети»), так і українських («Про царевича, якого вигнали з палацу», «Чарівна ліхтарня», «Рак-неборак
і його вірна жінка») відтворено магічні властивості числа три. Пригадаймо:
трикратне випробування героя; трикратне плювання через плече при ворожінні; три рази кланяються; три рази цілуються при зустрічі й розлуці; три
дороги; три подарунки тощо [2].
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За сюжетом казки часто потрібно виконати три завдання або відгадати
три загадки. В українському епосі такий звичай обумовлюється повнотою дії
після трьох разів її виконання, а в японському вважають, що правильний результат дії можна очікувати тільки, якщо він повториться три рази [3].
В Японії третій раз вважається щасливим, про що вказує народна
мудрість: 三度目は正直 – буквально: «третій раз чесний», «наступного разу
обов‘язково вдасться», близький по значенню до українського вислову: «Бог
любить трійцю». Отже, третій син буде обов‘язково розумний, як у японців, або
ж щасливим, як у українців.
У казках дуже часто згадуються три дороги, одну з яких герой повинен
вибрати, як символ свого життєвого шляху і, як відображення своїх людських
якостей. Крім цього, таке невелике випробування дає змогу зрозуміти наскільки
герой кмітливий та розумний.
Для аналізу концепту числа «вісім» можна взяти за приклад японську легенду「八岐大蛇」– «Ямато-но-Орочі», що означає: «навосьмо разголужений
змій-гігант». Тут зустрічаються: «вісім дочок», «восьмиголовий велетень дракон», «восьмиразове очищене саке», «вісім воріт». В японській культурі число
вісім часто має значення «багато», «безліч раз» тощо. Тому можна уявити собі
вище зазначені образи наступним чином: «багато дочок», «дракон з нескінченною кількістю голів та тілом, що не має кінця-краю», «багаторазове очищення
саке», «велика кількість воріт». Але, так як японський народ полюбляє висловлювати свою думку фразами, кількість слів у яких була б зведена до мінімуму,
вони можуть використовувати число вісім, й інші числа, закладаючи у них
певні значення. Число «вісім» може бути й фонетиком ієрогліфа弥 (я), що має
значення безліч, множинний, процвітаючий, той що розвивається. Так, наприклад, у 「古事記」– «Кодзікі» в одній з легенд, бог Хая-Суса-но-о-но мікото,
після зведення покоїв, забажав скласти пісню: «В Ідзумо, де у вісім гряд хмари
встають, Покої у вісім огорож, Щоб укрити дружину, Покої у вісім огорож
спорудив, Так, ті покої у вісім огорож!». Тут ми зустрічаємо фразеологізм
夜久毛多都 (я кумо тацу), що перекладається, як «безліч хмар встають», тобто
«у вісім гряд хмари встають». Даний вислів тут використовується у значенні
«скупчення безлічі хмар» і асоціюється з пишністю та значущістю. Несе в собі
образ краси та величності. Тут же є й інший вислів夜弊賀岐 (яе гакі) перекладається, як «вісім огорож», що посилює враження пишності, сили. Багатошарова огорожа вважалася ознакою заможності власника і визнавалася красивим
елементом оздоблення будинку [1, 567].
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Звертаючись до буддизму, ми можемо згадати Восьмеричний Шлях або
Шляхетний Восьмирічний Шлях – це шлях, вказаний Буддою, що веде до припинення страждання. У легенді про「八岐大蛇」– «Ямато-но-Орочі» батько
повинен був віддати вісім дочок, тобто пройти Восьмеричний Шлях, який припинив би його страждання. Щодо українського народу («Легенда про зоряний
віз»), у християнстві є трактування числа вісім, як шляху, який складається із
семи сходинок, а восьма це небеса.
Отже, число може означати не тільки кількісну якість предметів навколишнього світу, а й приховувати символічні значення, що сформувалися у підсвідомості окремих народів ще у стародавньому світі. Тому й важливо розглядати число, як феномен культури, який несе у собі відображення мисленнєвої
діяльності людини.
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М. О. Руденко, В. В. Яшкіна
ПЕРЕКЛАДАЦЬКА ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ АНГЛОМОВНОГО
ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ НА ПРИКЛАДІ ВІРША Р. КІПЛІНГА «IF»
Переклад – це надійний спосіб прокладання мостів взаєморозуміння між
різними націями і народами. Він постійно служить збагаченню людських потреб у галузі культури і духовності. Коло теоретичних та практичних проблем,
пов‘язаних з його статусом і роллю в розвитку сучасного суспільства, надзвичайно широке. Зокрема, відомий лінгвіст В. Н. Комісаров визначає переклад як
«функціональну взаємодію мов» [5, 15], а за Л. С. Бархударовим, «переклад –
це процес заміни мовленнєвого твору (тексту) однієї мови мовленнєвим твором
(текстом) іншою мовою при збереженні незмінного плану змісту» [1, 139].
Головні труднощі процесу перекладу постають, перш за все в тім, що у
такий спосіб не лише не передається ціннісна картина, а повністю змінюється
тропеїка твору. Окрім того, вихідний текст як відображення концептуальної картини світу автора не завжди постає у відповідності до концептуальної картині
світу читача [7, 85]. Отже, для загальної теорії перекладу базовими є поняття
еквівалентності та адекватності – підходи, орієнтовані на структуралістську і
постструктуралістську ідеологію мови. Ці ідеології припускають аналіз двох
мов – мови джерела і мови перекладу – і їх порівняння [2, 115]. Враховуючи це,
необхідно розуміти поняття «адекватності» та відмежувати його від «еквівалентності». Хоча ці два терміни досить близькі за значенням, вони не є тотожними.
Так, наприклад, В. Н. Комісаров розуміє під еквівалентністю «змістову
спільність одиниць мови та мовлення, що прирівнюються» [6, 117]. А термін
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«адекватний переклад», на його думку, ширший та використовується як синонім «якісного» перекладу, тобто такого, який забезпечує необхідну повноту міжмовної комунікації в конкретних умовах. О. Д. Швейцер також відокремлює
ці два поняття, наполягаючи, що при врахуванні еквівалентності ми звертаємо
увагу на те, чи тотожний текст перекладу початковому, а при врахуванні адекватності – чи відповідає переклад як процес певним комунікативним умовам [3,
39].
Варто зауважити, що одним з головних завдань перекладача є створення
адекватного перекладу. Адекватний переклад – відтворення єдності змісту і форми оригіналу засобами іншої мови. Такий переклад враховує і змістову, і прагматичну еквівалентність, не порушуючи при цьому ніяких норм; він є точним і
не містить певних неприпустимих перекручень.
Під еквівалентністю у теорії перекладу слід розуміти збереження відносної рівності змістовної, семантичної, стилістичної і функціонально–
комунікативної інформації, що міститься в оригіналі і перекладі. Отже, переклад, здійснюваний на рівні, необхідному і достатньому для передачі незмінного
плану змісту при дотриманні норм, є перекладом еквівалентним. Це визначення
дає Л. С. Бархударов [1, 186]. Вважається, що кращим поетичним перекладом є
той, який найближчий до оригіналу.
Віршований переклад ніколи не був точною копією оригіналу, а лише
його поетичним еквівалентом, що різними гранями й у різному ступені наближається до оригіналу. Тому задля його характеристики, на думку деяких
вчених, виникає необхідність комплексного вивчення двох віршованих
текстів, порівняння оригіналу з перекладом у різних аспектах. Порівняльне
вивчення оригіналу і перекладу виявляє не тільки відповідності, але і
відхилення від оригіналу на всіх рівнях його структури [9].
Вірш Р. Кіплінга «ІF» є видатним літературним твором і не дивно, що він
привертав увагу багатьох перекладачів – у даний час нараховується більше
двадцяти українських та російських перекладів, і можна не сумніватися, що
згодом з'являться нові. На українську та російську мови вірш перекладали такі
відомі фахівці, як С. Маршак («Если»), М. Лозинський («Заповедь»),
А. Шарапов («Из тех ли ты»), В. Стус («Синові»), В. Фалько («Якщо») та інші.
Зважаючи на те, що можливості даної роботи обмежені, ми не будемо глибоко
занурюватись до вивчення та порівняння аналізів перекладів, а сконцентруємось саме на тих моментах, які є найбільш визначними в плані досягнення перекладацької еквівалентності.
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У творчості Р. Кіплінга «ІF» посідає особливе місце. Вперше його було
надруковано у журналі «American Magazine» в 1910 року. Він був представлений як вступ до розповіді «Братик Педант» з оповідання «Нагороди й чудеса».
Вірш був написаний незадовго до Першої світової війни, а його політичним підґрунтям стала саме війна. «IF» можна розглядати, з однієї сторони, як шлях воїна, конкретної людини, яка проходить через найважчі випробування, які можуть трапитись на життєвому шляху, а з іншої – як модель поведінки в цих ситуаціях, як ствердження, що все потрібно пройти гідно, долаючи себе, досягаючи успіху, стаючи і залишаючись Людиною.
Для того, щоб визначити, наскільки точними та еквівалентними є переклади, слід зауважити на оригінал. Вірш Р. Кіплінга «IF» складається з чотирьох
куплетів, написаних переважно п'ятистопним ямбом, проте в першому та четвертому куплетах зустрічається шестистопний ямб. Основною фігурою мови у
вірші є антитеза. Сила звучання, за рахунок обраного ритму, що нагадує військовий марш, є відмінною рисою даного твору. Слова, обрані автором, підтримують ритм – здебільшого використовуються одно та двоскладові слова: keep
(тримати), head (голова), також для виділення смислового наголосу автор використовує пирихії: allowance (дозвіл), unforgiving (невблаганний).
Ритміка вірша також підтримується полісиндетоном. Союз if (якщо) знаходиться в сильній позиції, дванадцять рядків з тридцяти двох починаються з
виразу if you (Якщо ти), і до того ж, у вірші часто зустрічається союз and (і),
який служить засобом створення чіткого ритму і сприяє чергуванню ударних і
ненаголошених складів, виділяючи значимі поняття.
Цезура і силові кінцівки куплетів виділяють рух ритму і антитезу. Наявність цезури допомагає підкреслити впорядкованість і виділити смислові відносини протиставлення і зіставлення. Так, наприклад, заключна поетична думка
підкреслена в останньому куплеті двома цезурами наряду зі зверненням (розкриття адресата) і спонукальною інтонацією:
And– / which is more – / you'll be a Man, my son!
(І більше того, ти будеш Людиною, мій син)
Р. Кіплінг використовує традиційне перехресне римуванням AbAbCdCd,
жіночі та чоловічі рими носять оціночний характер. У даному творі римуються
слова однієї частини мови: master (господар) – Disaster (катастрофа), а також
слова, що належать до різних частин мови: aim (мета) – same (одинаковий).
Рими gone (пішов) – Hold on (продовжувати), run (бігати) – son (Син), які стикуються і підкреслюють ключові думки. Ключові поняття також підкреслені
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віддієслівними іменниками winnings (перемоги) – beginnings (починання), римуються в фіналі рядків. Автор використовує точні рими, навмисно вживає одно і двоскладові слова для посилення кінцівок.
Розглянемо основні художні характеристики твору:
– Наявність адресата (сина) і звернення до нього. На початку вірша автор
звертається до адресата: If you (якщо ти), а в кінці використовує слова: My son!
(Мій син), створюючи певну цілісність і завершеність;
– Образ людини, Чоловіка – Man є найважливішим і основним. Автор
представляє його героєм-воїном і ідеальною людиною;
– Цілком конкретні побутові ситуації, потрапляючи в ліричний контекст,
набувають поетичне звучання;
– Абстрактні поняття – Triumph and Disaster (Успіх і Невдача), Will (Воля)
– уособлені. Образи Волі і головного героя – воїна, який володіє силою духу,
здатної подолати тілесну неміч і змусити служити сильно зношені серце, нерви,
сухожилля (heart and nerve and sinew ... long after they are gone) – неподільні;
– Герой-воїн Р. Кіплінга спілкується на рівних з можновладцями, з сильними світу цього: «walk with Kings», яких уособлює збірний образ Kings (королі).
Необхідно підкреслити, що в даному вірші присутній величезний смисловий простір, який дає змогу наповнити його стилістично та емоційно, незважаючи на уявну простоту.
Порівнявши різні переклади даного вірша, ми можемо прийти до висновку, що головною рушійною силою перекладачів є навіяна оригіналом ідея, яка
сприяє пошуку і знаходженню еквівалентних мовних засобів, щоб відобразити
думки на папері.
Аналіз перекладів вірша на предмет еквівалентності багато в чому умовний. Адже, судити про якість перекладу професійно, у зіставленні з оригіналом,
можуть, звичайно, далеко не всі, але ті, хто в досконалості володіє обома мовами. Із іншого боку, це повинно бути судження з позиції тих, кому він потрібний, тому що вимірити силу перекладу можна тільки на основі читацького
сприйняття на тій мові, на якій він зроблений. З цього погляду перекладач знаходиться в тій же позиції, що і письменник, і не відрізняється від нього; «вторинність» перекладу відступає далеко на другий план.
У художньому перекладі доводиться виходити з визнання неминучості
існування різних точок зору, суперечок, дискусій, боротьби думок, що належить до непорушних ознак розвиненого літературного життя. Перекладачі пое270

ти часто виступають як віршотворці. Коли з-під пера поета виходить добуток,
що він називає не «переклад», а «наслідування», він виступає одночасно наче в
двох особах – і як оригінальний поет, і як перекладач, причому обидві ці іпостасі можуть більш-менш далеко розходитися в його душі. Чим більше вони
зливаються, тим переклад у жанровому відношенні чистіше, тим більш він є вірний як переклад [8].
У перекладачів є повне право змагатися з майстром, формуючи свої, несхожі на його, творчі індивідуальності. Тому оцінка якості перекладу не може
бути ні безсумнівно точною, ні єдино можливою, які б науково обґрунтовані
підходи ні використовував критик. Вона залежить від розуміння творчої індивідуальності перекладача і його творчої установки, вона містить у собі поняття
«удачі» і «невдачі», вона зв'язана з літературними і перекладацькими традиціями і відношенням до них, з літературно-суспільною ситуацією і ще багатьма
іншими параметрами.
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Д. В. Савченко, А. В. Онанченко
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ПОЕТИЧНОГО ТВОРУ
НА ПРИКЛАДІ ПОЕЗІЇ АЛЬФРЕДА ТЕННІСОНА "ПРОЩАННЯ"
У літературному процесі переклад займає одне з головних місць, особливо художній. Він виступає посередником між літературами. Переклад поезії є
досить специфічним процесом, оскільки він пов'язаний з унікальністю поетичного жанру. Якщо прозу у багатьох випадках можна довірити машинному перекладу, то при перекладі поезії це є неможливим. Природа поетичного твору має
чимало відмінностей від прозового, оскільки їй притаманні широке використання художніх та фонетичних засобів, інтонаційна своєрідність, віршовий розмір, рима, тому переклад римованого вірша є надскладним завданням. Метою
роботи є дослідження особливостей перекладу поезії на практиці та виявлення
найбільш адекватного перекладу поезії Альфреда Теннісона "Прощання".
В роботі показано різні підходи перекладачів до перекладу поетичного
твору. Для порівняльного аналізу було обрано три російськомовні варіанти перекладу поезії Альфреда Теннісона "Прощання", виконані Еммою Соловковою,
Олександром Лук'яновим та Світланою Приходько. Розглянемо перший чотиривірш.
Оригінал (перший чотиривірш)
Емма Соловкова
1. Flow down, cold rivulet, to the sea,
1. Ручей, беги к морской волне,
2. Thy tribute wave deliver:
2. Вода где глубока;
3. No more by thee my steps shall be,
3. С тобою не остаться мне
4. For ever and for ever.
4 На долгие века.
Олександр Лук'янов
Світлана Приходько
1. Беги, ручей, стремись волной
1. Беги, студѐн ручей, волне
2. В мир моря бесконечный:
2. И морю - дар беспечный:
3. Тебе, родной, не быть со мной,
3. Твоих шагов не слышать мне,
4. Навечно так навечно.
4. И никогда, навечно.
У першому рядку усі три перекладачі теж використовують звертання.
Проте лише у перекладі Світлани Приходько ознака "cold" не тільки зберігаєть
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ся, а й створює милозвучний епітет: це не просто струмок, а "студѐн ручей", як і
в оригіналі. Саме слово "cold" перекладається як "холодний", проте використання прикметника "студѐн" теж можливе, хоч і має дещо інший, підсилюючий
відтінок.
В усіх варіантах перекладу еквівалентом "flow down" є дієслово "беги",
що не досить точно передає зміст. Читаючи переклади, на підсвідомому рівні
можна зрозуміти, що мав на увазі автор. Проте дієслова "бігти", яке використали перекладачі, та "бігти донизу", "стікати", "збігати" мають дещо різний зміст.
Останні три варіанти запропоновані для подальших перекладів.
А ось щодо моря, то тут усі, окрім Світлани Приходько, ігнорують той
факт, що струмок є певним видом данини ("tribute"), яку вона завдяки поетичному епітету перетворює в "дар беспечный". Емма Соловкова та Олександр
Лук'янов у цьому випадку акцент роблять на морі, його глибині.
Щодо третього рядка, то його смисл у перекладах, здебільшого, однаковий. Світлана Приходько майже не відступає від оригіналу, тому теж використовує метафору: "твоих шагов не слышать мне". Цим вона додає навіть більшого емоційного навантаження, ніж воно є в оригіналі. Проте недостатньо зрозумілим є цей її рядок у контексті, оскільки звертання в ньому посилається до
струмка. Струмок не має "шагов". Ці "steps" стосуються самого ліричного героя, але аж ніяк не струмка, проте неможливо дійти такого висновку без знання
оригіналу тексту, оскільки у контексті перекладу відсутній цей зв'язок.
У цьому ж таки рядку Олександр Лук'янов вводить звертання "родной"
(воно зустрічатиметься й надалі), якого немає в оригінальному тексті, чим ще
більше підкреслює, що це саме "A Farewell", а не щось інше. Він також змінює
структуру, оскільки "no more by thee..." мало б бути перекладено як "більше з
тобою...", а не "тобі зі мною", що мається на увазі в його варіанті перекладу.
Але це не відіграє велику роль у загальному смислі, оскільки не змінює суті розставання та прощання.
Усі три варіанти перекладу останнього рядка цього чотиривірша є еквівалентними. Вони однакові за своїм змістом та несуть однакове емоційне навантаження. Проте Олександру Лук'янову вдається до того ж ще й віднайти майже
дослівний еквівалент, зберігаючи не лише суть, а й риму, такт та авторський
стиль.
Оригінал (другий чотиривірш)
Емма Соловкова
1. Flow, softly flow, by lawn and lea,
1. Беги по лугу, целине,
2. A rivulet then a river:
2. Ручей, потом река;
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3. Nowhere by thee my steps shall be
3. Но рядом не остаться мне
4. For ever and for ever.
4. На долгие века.
Олександр Лук'янов
Світлана Приходько
1. Беги в лугах, в тиши лесной
1. Пролейся мягко родником,
2. Рекою быстротечной;
2. Стань лугом, полем, речкой.
3. Но там, родной, ты не со мной,
3. Нигде не слиться нам вдвоѐм,
4. Навечно так навечно.
4. И никогда, навечно.
У другому куплеті кожен з перекладачів створює власний пейзаж довкола
струмка. Вони використовують власні художні засоби для цього, часто відходячи від тексту оригіналу. Іменник "lawn" має значення "газон", "галявина", а
"lea" - "луг", "нива", "пасовище". В Емми Соловкової струмок протікає не лише
лугами, а ще й цілиною, зливаючись врешті з річкою. Олександр Лук'янов прокладає йому дещо інший шлях. Тут найкраще уявляється ця картина: струмок
вже подолав багато перешкод, став "досвідченою" річкою, і можна почути плескіт її хвиль "в тиши лесной".
Тут знову ж таки дієслово "flow", що має значення "протікати", "литися",
"струїтися", здебільшого перекладено у значенні "бігти". Лише Світлана Приходько вживає одне із його основних прямих значень при перекладі. Вона передає повторення "flow, softly flow" одиничним "пролейся мягко", що дозволяє
передати суть, не змінюючи її.
Останній рядок і тут залишається незмінним, а ось у передостанньому тепер уже акцент робиться не на тому, що ліричний герой не зможе залишитися зі
струмком, а на тому, що вони більше ніколи й ніде не будуть разом, адже ключовим словом є "nowhere". Проте це не стільки переклад, скільки інтерпретація,
бо кожен перекладач тут передає не те, як автор це побачив, а те, як це побачили вони.
Оригінал (третій чотиривірш)
Емма Соловкова
1. But here will sigh thine alder tree
1. Древам твоим на крутизне
2. And here thine aspen shiver;
2. Вздыхать от ветерка,
3. And here by thee will hum the bee,
3. Гудеть здесь пчѐлам в тишине
4. For ever and for ever.
4. На долгие века.
Олександр Лук'янов
Світлана Приходько
1. Вздохнѐт ольха здесь в час ноч1. И больше не вздохнуть ольхой,
ной,
2. Осинкою сердечной;
2. Осина вздрогнет встречно;
3. Не зажурчать тебе пчелой,
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3. С тобой, родной, пчела весной,
4. И никогда, навечно.
4. Навечно так навечно.
У третьому чотиривірші Альфред Теннісон продовжує створення пейзажу. Дієслово "вздохнѐт" повністю відповідає і за смислом, і за відтінком дієслову "sigh", яке є в оригіналі. А ось щодо "shiver", то воно вжито більше у сенсі
дрижати, тремтіти, тобто позначає тривалу дію. В той же час Олександр Лук'янов перекладає його як "вздрогнет", тобто здригнеться, що має на увазі одноразову дію, яка до того ж відбувається чи то від страху, чи то від якоїсь несподіванки. Інші перекладачі взагалі вирішили опустити це дієслово.
Щодо "alder tree" та "aspen", то окрім як в Емми Соловкової, вони ніде не
потерпають змін і позначають вільху та осику. Лише ця перекладач об'єднує їх
під загальну назву, до того ж надає їм певне місце розташування, посилання на
яке немає у вірші Альфреда Теннісона: "древам твоим на крутизне..." Дерева у
неї будуть не просто "shiver", а "вздыхать от ветерка".
У третьому рядку усі перекладачі намагаються наблизитися до тексту
оригіналу. Дієслово "hum" передається російським еквівалентом "гудеть" у Емми Соловкової, Світлана Приходько створює чудову метафору: "не зажурчать
тебе пчелой".
Оригінал (четвертий чотириЕмма Соловкова
вірш)
1. A thousand suns will stream on thee, 1. Свет солнца с лунным наравне –
2. A thousand moons will quiver;
2. К тебе издалека;
3. But not by thee my steps shall be,
3. Нет, не с тобой остаться мне
4. For ever and for ever.
4. На долгие века.
Олександр Лук'янов
Світлана Приходько
1. Сто солнц тебя осветят в зной,
1. И в тысяче плывущих солнц
2. Сто лун – дорогой млечной;
2. И лун ты вздрогнешь декой;
3. Но ты, родной, уж не со мной,
3. Но более не слышать звон
4. Навечно так навечно.
4. Твой, навсегда вовеки.
Останній чотиривірш завжди несе у собі найбільше смислове навантаження, оскільки заключає головну думку вірша та ідею автора. Як видно, усі
три перекладачі намагалися це зробити, дотримуючись оригіналу тексту. Проте
найменше це вдалося Еммі Соловковій. З оригіналу можна зрозуміти, що мова
йде про вічність, і використання гіпербол "a thousand suns" та "a thousand
moons" було якнайкращим рішенням, щоб підкреслити безкінечність та застиг275

лість часу. Але ця перекладач не змогла донести цю ідею. У її словах "свет солнца с лунным наравне - к тебе издалека" є посилання на час. Але цей час космічний, він позначає те, що світло проходить досить довгий шлях, щоб досягти
струмка, а не те, що пройде багато днів та ночей, що й мав на увазі Альфред
Теннісон.
Світлані Приходько вдалося краще передати цю думку. В її перекладі залишається кількісне, до того ж вона додає мальовничий епітет для цього: "и в
тысяче плывущих солнц и лун..." Але тут вже не "a thousand moons will quiver",
а "ты вздрогнешь".
Олександр Лук'янов пише: "сто солнц тебя осветят в зной", що повністю
відповідає смислу цього рядка в тексті оригіналу. У наступному рядку він опускає дієслово "quiver", але продовжує думку попереднього, де мається на увазі,
що "сто лун - дорогой млечной" теж освітять цей струмок.
Третій рядок цього куплету передається різними структурами. "But not by
thee my steps shall be" Емма Соловкова перекладає майже дослівно як "нет, не с
тобой остаться мне", при цьому лише додаючи подвійне заперечення, яке в оригіналі відсутнє. Олександр Лук'янов дотримується своєї традиції і знову вводить звертання "родной", що надає його перекладу цілісності. Світлана Приходько взагалі відходить від тексту і вводить метафору: "но более не слышать
звон". Крім того, ця перекладач замість звичного у її перекладі "и никогда, навечно" в останньому чотиривірші використовує присвійний займенник: "твой,
навсегда вовеки". Це здається дуже схожим на підпис, який люди зазвичай роблять у листах. Вони часто використовують структуру "твій/твоя..." Можливо, у
такий спосіб перекладач хотіла внести завершеність, наголосити на те, що це
"A Farewell".
Дослідження порівняльного аналізу перекладів поезії Альфреда Теннісона "Прощання" дає підстави вважати, що усі вони відповідають критеріям перекладу поетичного твору. Переклади написані ямбом зі стійкою схемою рими
АВАВ, як і оригінал, що доводить збереження форми, а також у них у повному
обсязі передано головну ідею автора. Всім трьом перекладачам вдалося перекласти поезію з більшою чи меншою адекватністю, але треба розуміти, що неможливо виконати переклад поетичного твору хоча б без мінімальних втрат.
Дані варіанти перекладу є не лише досить близькими до тексту оригіналу, вони
викликають ті ж почуття та думки, що й англомовна поезія "Прощання".
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А. Ю. Салімон, С. Ю. Гонсалєс-Муніс
ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТУ КОКНІ
У РОМАНІ В. С. МОЕМА «ЛІЗА З ЛАМБЕТА»
Дана робота присвячена дослідженню лінгвокультурологічних особливостей діалекту кокні, історії його виникнення, граматичних, фонетичних та лексико стилістичних відмінностей. Адже висока динаміка соціальних відносин у
світі вимагає постійної зміни і поповнення теоретичної бази, і тому існує потреба у якісному дослідженні діалекту. Центральною для дослідження є тема
існування та вживання діалекту кокні у літературі, також розглянути характерні риси творчості В. С. Моема, а саме його роману «Ліза з Ламбета», в якому
наведений яскравий приклад вживання діалекту.
Тема існування кокні в англійських реаліях має особливе звучання, враховуючи специфіку територіального і культурного розвитку, що наглядно можна проаналізувати у працях літераторів. У соціокультурному середовищі
неприйнятні експерименти, тому будь-яку мову можна вважати живою системою безпосередньо пов'язаною з конкретною соціальною групою або групами.Зробити аналіз діалекту кокні в романі «Ліза з Ламбета», щоб відтворити
даний діалект у його справжній формі на певній території, та його варіації.
Актуальність вивчення кокні базується на схожості форм, засобів та перспектив розвитку будь-якої мови. Крім того, проблема кокні в науковому середовищі є практично опрацьованою. Варто відзначити також і відсутність серйозних аналітичних матеріалів щодо кокні.
Адже, відсутні серйозні комплексні праці, які б описували діалект у всій
його різноманітності, у наявних роботах матеріал представлений уривками і без
зв'язків з літературними творами.
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Метою даної статті є вивчення особливостей англійського діалекту кокні
у творчості В. С. Моема у романі «Ліза з Ламбета».
Так, одним із найвідоміших південних діалектів є діалект кокні, регіональний діалект Лондона. Як кажуть представники освічених класів, це регіональний діалект, який характеризується деякими відхиленнями у вимові, але
досить схожим в лексиці і синтаксисі. Як кажуть неосвічені, кокні відрізняється
від літературної англійської мови і у вимові, лексиці, морфології та у синтаксисі [1, 231]. "Енциклопедія Британіка" іменує кокні як акцент, не призначаючи
йому статус діалекту. Кокні привернув багато уваги в літературі, і тому зараз
можливо судити про його минуле та сьогодення на доказах літератури [1, 252].
Щодо походження самого слова "кокні", треба зазначити, що воно означало когось, хто народився і прожив все своє життя в Лондоні, Англії, традиційно в
рамках звуку церковних дзвонів, іншими словами, протягом милі від Церкви
Святої Марії-ле-Боу в східному Чипсайді в центрі Лондона.
Кокні – городяни середнього і нижчого становища. Точніше – це робочий
клас в Східній частині Лондона. Спочатку вони мали репутацію безтурботних,
жартівливих персонажів, невибагливих людей з простими потребами і простою
філософією, також не вибагливих в одязі. Можна стверджувати, що одяг - такий
же символ кокні, як і лінгвістичні та семантичні особливості [4, 95]. Символ
кокні дев'ятнадцятого століття – помітний химерний одяг, прикрашений перловими ґудзиками. Однак кокні був поширений настільки широко, що сьогодні,
між іншим, можна навіть спробувати почитати перекладену на нього Біблію.
Говорячи про фонетичні, стилістичні та семантичні особливості, які є
невід'ємною складовою будь-якої мови, то тут є деякі складнощі. Тому, слідуючи деяким прикладам звичайного кокні, можна зазначити те, що саме письмова
кокні мова становить проблему в сьогоденні, адже і вимова, і написання обмежені. З типових особливостей мови діалекту кокні відзначимо наступні:
1) s вимовляється невиразно після st;
2) вимовляється [w] замість [v], і навпаки;
3) [h] не вимовляється після [w];
4) [h] не вимовляється, де вона повинна бути і навпаки, наприклад,
«not`alf»замість« not half »;
5) використання «ain`t» замість «isn`t» або «am not» [5, 341].
Вільям Сомерсет Моем – класик англійської літератури XX століття, твори якого широко перевидаються в усьому світі, один з видатних англійських
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письменників початку XX століття, який подарував світу безліч п'єс, есе та романів.
Роман В. С. Моема , відомого романіста, «Ліза з Ламбета» («Liza of
Lambeth») був написаний у 1897 році. Він був створений на основі спогадів
письменника, адже до початку письменницької кар‘єри, він працював в лікарні
святого Томаса в бідному кварталі Лондона, де й познайомився з мовою робітничого класу кокні, яку і відобразив у першому романі «Ліза з Ламбета»: «Писати практично не довелося. Я записав побачене і почуте з максимальною точністю і без прикрас» [2, 26 ]. В. С. Моем був вірний принципу «писати тільки
про те, що знаєш», спираючись на попередній досвід. Так, наприклад, у романі
«Ліза з Ламбета» автор використав справжню мову, тобто ту мову, яку вживають справжні жителі містечка Ламбет, та згодом герої його роману. Такий
прийом зробив успішним його перший роман, та дав поштовх до написання
наступних не менш успішних творів.
Всі персонажі роману говорять на не стандартній англійській мові – на
мові кокні («cockney»). Грубість і вульгарність кокні прекрасно підходили для
передачі особливостей мовної характеристики героїв твору. В. С. Моем пише в
передмові до роману: «Говорили на кокні. Смію сподіватися, що відтворив їх
мову з максимальною точністю. Їх словниковий запас не відрізнявся різноманітністю на відміну від їхніх дітей. Маючи в розпорядженні більш убогу мову, вони і відчували, і думали простіше» [2, 12]. Отже, в тексті виявлені такі
особливості вживання кокні:
1)"It‘d only fidget me to ‗ave a lot of elephant‘s tusks in me mouth" [3, 34]
2)"As long as Miss Lambert‘s young enough to play women of twenty – five,
I‗m young enough to dress ‗er. And maid ‗er " [3, 44]
3)"If he saw you now ‗e wouldn‘t, not if I know anything about men" [3, 56]
На наведених прикладах, та, беручи до уваги особливості вживання
діалекту кокні, можна зробити висновок, що в даному випадку діє наступна з
особливостей діалекту кокні, а саме випадання літери H (не тільки при вимові, а
й на письмі) , тобто у стандартному варіанті англійської мови має бути :
1) "It‘d only fidget me to have a lot of elephant‘s tusks in me mouth"
2) "As long as Miss Lambert‘s young enough to play women of twenty – five,
I‗m young enough to dress her. And maid her."
3)"If he saw you now he wouldn‘t, not if I know anything about men."
При цьому варто зазначити, що не у всіх словах є опущення літери H,
чому саме таке вживання слів, мабуть, знає тільки справжній кокні. (Термін
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«кокні» використовується не тільки для визначення діалекту, а також як назва
людини,що вживає даний діалект).
Наступний випадок :
1)"Well if I behaved like that people‘d say I‗d been drinkin" [3, 42].
2) "Тhe play ‗e was talkin‗ to you abaht" [3, 47].
В цьому випадку з‘являється така особливість, яка більш помітна при вимові, – уникнення кінцевого, тобто вимова звуку n замість η на кінці слова, має
бути :
1) "Well if I behaved like that people‘d say I‗d been drinking"
2)"Тhe play ‗e was talking to you abaht"
Приклад:
1)"Тhe play ‗e was talkin‗ to you abaht" [3, 89] В наведеному прикладі присутні всі попередні особливості, та використання монофтонгізації дифтонгів та
дифтонгізація монофтонгів, тобто :
1)"Тhe play ‗e was talkin‗ to you about"
Варіанти :«I loves», «I says», «You says» [3, 43] можна, мабуть побачити
тільки у кокні, тобто наявність закінчення -s у дієслові першої особи однини,
або першої особи множини.
Поширене використання «ain`t» замість «isn`t» або «am not» у романі, говорячи про граматичні особливості кокні, наприклад:«Come on, Florrie, you and
me ain‘t shy» [3, 93].
Отже, на основі проведеного дослідження соціального діалекту кокні у
романі англійського романіста В. С. Моема, варто зазначити те, що цей діалект
уживається у більшості випадків для мовної характеристики персонажів, який
має виражені фонетичні, граматичні та лексичні риси, які відрізняють його від
літературної англійської мови. Таким чином, аналізуючи роман «Ліза з
Ламбета», можна з впевненістю сказати, що В. С. Моем використав те, що
сприяло передати всю картину того часу, відтворити характери персонажів,
тобто використання їх рідної мови дійсно дало можливість відтворити соціальний, професійний, а також освітній рівень героїв. Цей роман не тільки зберігає
діалект кокні, а й доказує його справжнє існування.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ:
1.Арнольд И. В. Лексикология современного английского языка: учеб. [для интов и фак.иностр.яз. ] / Арнольд И. В. – М. : Высш. шк. , 1959. – 231с.
280

2.Aylwin B. A Load of Cockney Cobblers / Aylwin B. – L.: Johnston and Bacon,
1973. – Рp.21– 102.
3.Maugham W. Liza of Lambeth: [novel] / Maugham W. – GB: Penguin Group,
1897. – Рp. 1– 222.
4.Mayhew H. London Labour and the London Poor / Mayhew H. – C.: Dover Year,
1967. – Р. 98.
5.Partridge E. Dictionary of Slang and Unconventional English/ Partridge E. – L.:
Taylor & Francis, 1961. – Рp. 341–401.
В. В. Самойленко, Я. І. Рибалка
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИХ ФІРМОНІМІВ
Вивчення власних назв різноманітних об‘єктів дійсності, серед яких
знаходяться й фірмоніми, належить до актуальних лінгвістичних досліджень
через їхні словотворчі особливості, специфіку функціонування, прагматичне
навантаження тощо. На процеси формування фірмонімічного простору впливає
мовна ситуація, оскільки в назві комерційного підприємства відображена людська діяльність, через форму і зміст фірмоніма проступають морально-етичні
принципи суспільства, закони й норми поведінки, етноспецифічні характеристики мовного колективу.
У сучасній українській мові вже склалася багата і розгалужена система
фірмонімів, їх кількість постійно зростає. Це зумовлено якісно новою економічною ситуацією в Україні. Відчувається нагальна потреба збору, систематизації численних сучасних українських фірмонімів, різнобічного вивчення їх
структурних та функціонально-стилістичних особливостей, виявлення загального та індивідуального в принципах номінації підприємств.
Історично-часова плинність і зумовлені нею процеси змінюваності та
непостійності у всіх галузях народного господарства впливають на динаміку
росту різних об‘єктів власності (заводів, фабрик, фірм, організацій, товариств).
Особливий інтерес становлять ці ділові об‘єднання на сучасному етапі розвитку, оскільки їх кількість збільшується чи не з геометричною прогресією. Це
спровокувало «ономастичний бум», або «номінаційний вибух», який викликав
інтерес мовознавців. За останні роки в славістичній лінгвістиці з‘явилася значна кількість робіт про цей вид найменувань (І. О. Астаф‘єва, А. В. Беспалова,
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М. В. Голомідова, Л. В. Грибанова, А. М. Ємельянова, С. В. Земськова,
Р. І. Козлов, І. В. Крюкова, М. Я. Крючкова, А. М. Мезенко, М. Е. Новічіхіна,
А. Г. Широков, Д. А. Ялівець-Коновалова) [3, 16].
В Україні масова поява комерційних підприємств практично в усіх сферах бізнесу призвела до необхідності їх індивідуалізації за допомогою назв. Цей
новітній пласт лексики, щодня поповнюваний, потребує систематизації та впорядкування розрізнених фактів.
Об‘єктом пропонованого дослідження є фірмоніми м. Дніпропетровська.
Фірмоніми – це позначальники, за допомогою яких підприємство намагається
приховати свої товари чи послуги з метою відрізнити їх від товарів чи послуг
такого ж виду, що надаються або пропонуються іншими підприємствами [2,
261].
У ході дослідження простежимо та згрупуємо фірмоніми в тематичні групи та проаналізуємо їх. Фірмоніми виникли з розвитком торгівлі. Їх первісна
форма – це антропонім, ім‘я майстра [3, с. 53]. Згодом до фірмонімів починають
залучатися загальні назви; «Алмаз» (ювелірний магазин), «Караван»
(торгівельно-розважальний комплекс), «Поляна» (виномаркет).
Оскільки людина не читає рекламу цілеспрямовано, фірмоніми повинні
легко запам‘ятовуватися та читатися. Найкраще запам'ятовуються фірмоніми,
які складаються з трьох складів. На відміну від інших власних імен, що виконують в основному функцію позначення, фірмоніми перш за все призначені для
виконання закличної й естетичної функції. Вони мають легко вимовлятися та
запам‘ятовуватися. Існують недоречні найменування: «Kosheli» (треба розуміти, асоціація з рос. «кошельки») – магазин гаманців; «Империалъ»
(російська золота монета, рівноцінна 10 карбованцям) – ломбард; «Техно-kids»
(друга частина перекладається «діти») – студія для гри з конструктором Lego;
«Мзіурі» (з грузинської «сонячна») – назва грузинської клініки; «Анна Каренина» (апелює до однойменного роману Льва Толстого) – салон капелюшків;
«Мясо» - магазин одягу, – значення згаданих номенів українськими пересічними громадянами не тільки не сприймається, не розуміється, а й становить
проблеми у вимові. Ці немилозвучні кальки можна було б вважати товарними
знаками, але не фірмонімами. У таких жахливих номінаціях у більшості фігурують запозичені слова. Виникає також проблема поєднання в одній назві кирилиці та латиниці, що ускладнює розуміння комунікативної інтенції автора та
робить фірмонім візуально важчим. Межі вживання іншомовних слів у лексиконі українців є дуже важливим питанням культури мови.
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До фірмонімів залучаються також імена міфічних та художніх героїв:
«Гермес» - турагенція; «Рататуй» – піцерія з назвою героя однойменного мультфільму. Зустрічаються астрономічні поняття: «Водолей» (означає сузір‘я
зодіаку) – сауна.
Фірмоніми, які допомагають покупцеві краще зорієнтуватися у
виді послуг, оскільки значення фірмоніма несе якісь асоціації для них [1,
167]: «Власть меха» (крамниця хутряних виробів); «Акварель» (крамниця
канцтоварів), використовується метонімія (замість загальної назви – назва конкретного виду товару).
Загалом від незнання та нерозуміння самого тлумачення слова або його
походження виникають комічні ситуації: «Зелена сова» (магазин натуральних
напоїв) – поєднання цих слів створює незрозуміле для реципієнта поняття;
«Анна Кареніна» (салон капелюшків) – важливе розуміння того, як однойменний роман закінчився, особливо в силу того, що салон знаходиться навпроти
трамвайних шляхів; «М‘ясо» (магазин одягу).
На противагу попереднім номінаціям, існують прямі назви повністю
співзвучні з товаром, який продають: «Студія вікон» (магазин вікон); «Лікар»
(медичний центр); «Пальто» (магазин верхнього одягу); «Власть меха» (магазин хутра); «Мебельная страна» (магазин меблів); «Дом посуды» (магазин посуду); «Stuff» (магазин одягу) stuff перекладається як одяг. Варто зазначити,
що прямі назви занадто спрощують сприймання.
Задля задоволення прагнення досягти ефективного акту комунікації,
номінатори винаходять безліч різних і оригінальних назв для своїх
підприємств. Виділимо найбільш сприятливі умови створення успішного фірмоніма:
1.
При створенні фірмоніма необхідно використовувати весь спектр
можливостей онімотворчості. Слід прагнути створити індивідуальну назву
тільки опосердковано пов'язану з предметом продажу.
2.
Фірмоніми повинні бути природними у вимові та милозвучними.
Небажано використовувати більше трьох складів у назві, семантично розділяти
назву, або використовувати одночасно кириличний шрифт і латиницю.
3.
При створенні найменування адресант зобов‘язаний звертати увагу
на правила орфографії, що існують у сучасній українській мові.
4.
У найменуваннях не повинно міститися помилкових асоціацій, що
суперечать виду діяльності підприємства. Слід ураховувати фонові знання
номінатора і потенційного клієнта.
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Врахування хоча б основних рекомендацій допоможе номінаторам вибрати найбільш вдалий варіант для позначення свого підприємства. Фірмонім стає
ефективним, якщо номінатор дотримується низки правил: створює чітку концепцію, аналізує потенційну аудиторію, виробляє відповідно до цього необхідні
стратегії й тактики, ретельно добирає мовні засоби. Сприйняття й оцінка фірмоніма носієм мови здійснюється за певним цілісним образом мислемовної ситуації у короткий час.
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В. Саранчук, Т. С. Біляніна
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ В ОПОВІДАННЯХ
АКУТАГАВИ РЮНОСКЕ
Мова – це складова і одночасно дзеркало культури. Усі зміни, які відбуваються в суспільстві, негайно залишають свій слід у мові, насамперед у певних
словах, які дослідники називають реаліями. Саме реалії містять у собі найконцентрованішу інформацію про країну, її звичаї та певні особливості побуту. Ось
чому важливе місце у перекладі художньої літератури займає переклад реалій.
Проблемою перекладу реалій лінгвісти переймались завжди, але лише в
другій половині XIX ст. термін «реалія» починають вживати як показник колориту та національної своєрідності. Цим питанням займались відомі болгарські
перекладознавці С. Влахов та С. Флорін. Окрім них проблеми перекладу реалій
також досліджували А. В. Федоров, Л. Н. Соболєв, В. Н. Коміссаров, В. Л. Россельс, Я. І. Рецкер, О. Д. Швейцер, Р. П. Зорівчак, О. Ф. Бурбак, Л. С. Бархударов, О. О. Мороз та багато інших лінгвістів.
Вперше термін «реалія» у 1941 році вжив А. Федоров у праці «О художественном переводе». Необхідно зауважити, що Р. Зорівчак у своїй монографії
посилається на працю «Містер Піквік та інші» (1936) І. Кашкіна, в якій було
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вжито словосполучення «побутовий термін», яке стало попередником терміну
реалія [3, 48].
Багато лінгвістів давали визначення реалії, але найбільш влучним є визначення болгарських мовознавців С. Влахова та С. Флоріна: «Реалії – це слова
і словосполучення народної мови, які відображають найменування предметів,
понять, явищ, характерних для географічного середовища, культури, матеріального побуту, або суспільно-історичних особливостей народу, нації, країни, племені, і які, таким чином, постають носіями національного, місцевого або
історичного колориту; точних відповідностей на інших мовах такі слова не
мають, а отже, не можуть бути перекладені «на загальних підставах», тому що
вимагають особливого підходу» [4, 432 – 456].
Реалії характерні для мови художньої літератури та засобів масової інформації, вони нерозривно пов'язані з культурою певного народу.
На сьогоднішній день в науковій лінгвістичній літературі представлені різні класифікації реалій за часовими, семантичними, граматичними, місцевими,
фонетичними та іншими ознаками. Серед них можна виділити ономастичні, етнографічні, суспільно-політичні, релігійні, реалії мистецтва, міфологічні, міри
виміру, географічні, військові та інші реалії [6, 18].
У ході своєї роботи перекладач дуже часто зустрічається з проблемою перекладу реалій. Оскільки реалії позначають поняття, що відсутні в інших культурах, вони завжди становлять певну складність в процесі перекладу. Проте з
іншого боку, ці складнощі змушують перекладача бути креативним та забезпечують інтерес до цієї проблеми [5, 148].
Таким чином, перед перекладачем постає дві проблеми, на які необхідно
звернути увагу: відсутність в перекладацькій мові еквівалента через відсутність
у носіїв цієї мови об‘єкта, який ця реалія позначає та необхідність передати не
тільки предметне значення (семантику) реалії, а також і її колорит (конотацію)
– національне і історичне забарвлення [8, 250].
Основними способами перекладу реалій, як зазначають провідні мовознавці, є транскрипція (транслітерація), калькування, описовий та контекстуальний
переклад [7, 45].
Японська культура є неповторним явищем не лише у контексті загальносвітової культури, а і у порівнянні з деякими іншими східними культур. Ізольована майже від всього світу вона невпинно розвивалася, зберігаючи свої традиції та визначаючи власну самобутність. Коли перед світом нарешті відкрилась
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традиційна культура Японії, вона зробила свій внесок у світову творчу спадщину.
Одним із тих, хто вважається класиком нової японської літератури, був
Акутагава Рюноске – письменник періодів Мейдзі та Тайсьо, чиї твори перекладені багатьма мовами світу. Акутаґава став майстром оповідань і повістей, в
яких у саркастичному стилі він описував людський егоїзм та марноту життя.
Він цікавився реалістичною пролетарською літературою, але висловлював збентеженість радикальними лівацькими ідеями. У збірках «Расьомон» (1917),
«Тютюн і диявол» (1917), «Ляльковод» (1919) значне місце займають проблеми
моралі, релігії, взаємовідносин між життям та мистецтвом. Для новел останнього періоду дедалі більше характерними стають критика мілітаризму та сучасного авторові суспільства. Його творчість мала величезний вплив на пізнішу
японську літературу. Вишукане переплетіння вимислу і реальності, глибокий
психологізм, парадоксальність суджень і тонка іронія, що притаманні літературному стилю письменника, примушують замислитися над головним питанням –
що є істина і чи в змозі людина осягнути її.
У віці 35 років Акутагава добровільно пішов з життя, залишивши у спадок велику кількість новел, есеїв, мініатюр, сценаріїв, віршів, що стали частиною золотого фонду світової літератури.
Оповідання Акутагави Рюноске «Брама Расьомон» (「羅生門」, 1915),
«Ніс» (「鼻」, 1916), «Хустинка» (「手巾」, 1916), «Павутинка»
(「蜘蛛の糸」, 1918) та «Панна Рокуномія» (「六の宮の姫君」, 1922) є джерелом багатьох різноманітних реалій, які потребують великої майстерності перекладача аби донести до пересічного читача весь японський колорит. Такими
майстрами, без сумніву, є Іван Дзюб та Віктор Бойко. Перекладені ними збірки
«Павутинка» (2006) та «Брама Расьомон» (2009) дали змогу українським читачам доторкнутись до японської культури та віднайти її для себе з іншої, нової
сторони.
В своїх перекладах інтерпретатори використали різні способи перенесення японських реалій. Наприклад, це зазначені раніше транскрибування та транслітерація, переклад, калькування, опис та тлумачення тощо.
Порівнюючи два різних варіанти перекладу, необхідно, перш за все, зазначити, що японські реалії надзвичайно складні для сприйняття пересічним
читачам, які не вивчають японську мову, тому безперечно потрібно надавати
тлумачення того чи іншого поняття. У збірці «Павутинка», перекладеній Іваном
Дзюбом, наприкінці даються детальні роз‘яснення щодо реалій, які зустріча286

ються у тексті. Проте все ж таки існує думка, що текст легше сприймався б читачем, якби подібні ремарки знаходилися безпосередньо на тій сторінці, на якій
вони зустрічалися. Частково до такого способу вдається Віктор Бойко у «Брамі
Расьомон».
Найчастіше перекладачі використовували спосіб транскрибування та транслітерації, який допомагає зберегти колорит та якнайкраще передати національну своєрідність. Таким чином читач зможе дізнається про такі елементи одягу як ітімегаса та моміебосі чи табі та дзорі. Також вони часто вдавалися до
данного прийому, якщо конкретна реалія відома читачам перекладу. Наприклад, слова саке, сакура та танка є загальновідомими, тому доцільно перекладати їх, використовуючи транслітерацію. Інколи після транскрипції або транслітерації вони дають коротке або поширене пояснення, якщо реалія, навіть після
такого засобу перекладу, не зрозуміла читачу. Або ж, найчастіше, інтерпретаторами даються зноски, де пояснюється значення тієї чи іншої реалії.
Інколи перекладачі використовують описовий переклад, якщо давати транскрипцію немає ніякого сенсу, тому що реалія невідома читачу, і тому що в
перекладацькій мові немає адекватного еквіваленту. Але цим способом важливо не зловживати, адже колорит може бути втраченим.
Також часто застосовувався засіб калькування або контекстуального перекладу. Деякі реалії при перекладі були випущені, проте в цілому зміст речення це не було викривлено і перекладач передав все, що хотів сказати автор роману.
Перекладачі, намагаючись не перенавантажити текст, навмисно дають
простіший, але не завжди влучний переклад. Так сібі (архітектурна оздоба на
дахах храмів та палаців у вигляді двох симетрично розміщених риб‘ячих хвостів) перетворюється на «високо загнуті краї гребеня покрівлі», що зовсім не відповідає дійсності [1, 28].
Інтерпретатори, опираючись на переклади, зроблені їхніми попередниками, не звертають увагу на важливі дрібнички. Наприклад, «Сандзунокава»,
приставка «кава» вказує на те, що перед нами назва річки, було перекладено як
«ріка Сандзунокава», що можна вважати тавтологією
[2, 52].
Тож японська література з усією її багатогранністю викликає неабияку
зацікавленість до вивчення. Чим незвіданіше, тим цікавіше, адже ніколи не маєш змоги передбачити, до чого приведе тебе твій науковий пошук. Занурюючись саме до її глибин, ми можемо спробувати осягнути неосяжне та розширити
межі власної свідомості, дістатися основ розуміння світу японським народом,
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бо саме мова, а, як наслідок, і література, є соціокультурними ідентифікаторами
нації.
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О. І. Середа, В. В. Яшкіна
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МЕТАФОРИ В СУЧАСНІЙ
АНГЛОМОВНІЙ ТА НІМЕЦЬКОМОВНІЙ ПРЕСІ
Проблема перекладу й інтерпретації метафори займає в останні десятиліття особливе місце у філологічній науці і привертає до себе пильну увагу й
інтерес мовознавців. Незважаючи на появу великої кількості робіт, присвячених дослідженням в області лінгвостилістики, питання мови і стилю художньої
літератури ще не отримало однозначного висвітлення.
В даній статті мова йде про особливості функціонування метафори в сучасній англомовній пресі у мультилінгвальному аспекті.
Однією із основних ознак змісту англомовної преси є образність, відповідно завданням лінгвостилістичного аналізу є виявлення конкретних засобів
створення образності, що охоплює всі рівні мовлення.
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Актуальність дослідження метафори у сучасній лінгвістиці підтверджується великою кількістю робіт як українських, так і зарубіжних науковців, присвячених цій проблемі (Н. Д. Арутюнова, В. Г. Гак, В. Н. Вовк, Х. Д. Лееметес,
В. П. Сасіна, Дж. Бекмен, Д. Девідсон, А. Вежбицька). Проте аналіз досліджень
щодо цієї проблеми виявляє наявність різних, часто протилежних поглядів на
вказане явище.
Метафора (від давньогрец. – «перенесення», «переносне значення») –
троп, слово або вираз, що використовується в непрямому значенні, в основі
якого лежить неназване порівняння предмета з яким-небудь іншим відповідно
до їх загальної ознаки [1, 127].
Всі метафори в мові преси можна розподілити на метафори-кліше або
газетні штампи, або оригінально-авторські. Слід наголосити, що їх відношення в проаналізованих англомовних текстах склало 25% або 50 метафори-кліше і
75% або 150 є оригінальні метафори.30
До метафор-кліше належать метафори, які втратили свою естетичну
складову і все частіше використовуються лише в конотативній функції, для того, щоб ясніше, з більшими емоціями, висловити певну думку.
Наприклад:
―backwater‖ (застій),
―breakthrough‖ (прорив),
―a jewel of the crown‖ (алмаз в короні).
Серед метафор-кліше можна виділити стерті метафори, тобто метафори, фігуральний характер яких вже не відчувається. Найчастіше вони зустрічаються під час опису часу та простору, географічних об‘єктів та під час позначення діяльності людей. Метафорами нерідко стають слова, що називають частини тіла, природні явища, астрономічні абстрактні поняття.
Наприклад: ―field‖, ―top‖, ―foot‖, ―mouth‖, ―arm‖, ―fall‖, ―rise‖ тощо.
Як правило, перекладач рідко відчуває труднощі під час перекладу стертих метафор, але далеко не завжди такі метафори можна перекласти дослівно.
Найбільший же інтерес, і в той же час найбільшу складність, представляють оригінально-авторські метафори.
Відповідні метафори використовуються авторами індивідуально і не поширені в повсякденному використанні.
Наприклад:
©Середа О.І., Яшкіна В.В., 2016
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―to shake off a sedative‖ (позбутися від наслідків заспокійливого засобу),
―the would-be animal trafficker‖ (так звана торговка наркотиками),
―winter‘s answer‖ (відповідь зими).
Не завжди метафору можна перекласти практично дослівно, і перекладач
звертається до передачі смисла, прагнучи при цьому дотриматись всіх норм
української мови, враховуючи і стилістичні норми, оскільки надмірне слідування оригіналу може внести дисбаланс в загальний стиль тексту.
Різні дослідники, серед яких В. Вальтер [3, 185], Е.-Н. Курт [1, 145] та
П. Ньюмарк [4, 95], виділяють різні способи перекладу згідно зі своїми класифікаціями метафор.
Е.-Н. Курт відносно шкали образності виділяє 9 основних прикладів перекладацьких способів при перекладі метафор:
- упущення (Streichung),
- скорочення (Raffung),
- вирівнювання (Bildeinebnung),
- пом‘якшення (Bildabschwächung),
- зміщення картини (Bildverschiebung),
- збереження(Wahrung),
- перебільшення (Bildüberhöhung),
- утворення нової метафори (Neumetaphorisierung),
- розширення(Ausspinnen) [1, 32].
П. Ньюмарк виділяє сім способів перекладу:
- дослівний переклад (―reproducing the same image in the TL‖),
- субституція (―replace the image in the SL with a Standard TL image which
does not clash with the TL culture‖),
- перероблення метафори в порівняння (―translation of metaphor by simile,
retaining the image‖),
- перероблення метафори в порівняння плюс пояснення (―translation of
metaphor (or simile) by simile plus sense (or occasionally a metaphor plus sense)‖),
- парафраза (―conversion of metaphor to sense‖),
- упущення (―deletion‖), коли метафора упускається,
- дослівний переклад метафори з додаванням пояснення (―same metaphor
combined with sense‖) [2, 25].
Однак, якщо узагальнити, то у всіх присутні 3 основні способи перекладу
метафор: точний переклад, субституція, парафраза, деякі виділяють ще один –
компенсація.
290

Використовуючи точний/дослівний спосіб перекладу, образ вихідної метафори можливо передати повністю засобами мови перекладу.
Наприклад:
1.‖Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Zeit anhalten. Estee Lauder Re-Nutriv
Verwenden Sie Ultimate Youth Creme regelmäßig und Jahr für Jahr. Ihre Haut bleibt
länger vital, mit Feuchtigkeit versorgt, gesund und jung aussehend― [4, 15] (Лише
уявіть собі, ви можете зупинити час . Використовуйте Ultimate Youth Creme
регулярно, рік за роком. І ваша шкіра довше залишатиметься здоровою, молодою, зволоженою та повною життя).
В цьому прикладі метафора: ―Sie könnten die Zeit anhalten‖ – це конвенційна метафора, яка закріпилася в літературному процесі мови перекладу.
Згідно зі стилістичною теорією, така метафора за своєю структурою є проста, а
за змістом – гіперболічна.
Метафора була перекладена дослівно: «ви можете зупинити час», оскільки її зміст при цьому способі перекладу зберігається, адже метафора «зупинити час» вживається також і в українській мові, і має те саме лексичне значення, а саме: «довше виглядати вродливою та молодою». При перекладі цієї
метафори дослівно також зберігається і комунікативний намір: «привернути
увагу та зацікавити», так як цей переклад передає повноцінно зміст, зберігаючи
при цьому функції, які виконує ця метафора в вихідному тексті.
2. ―Touche Eclat. Teint Highligter. Der Zauberschrift für eine magische Ausstrahlung― [4, 112] (Touche Eclat. Коректор кольору шкіри. Магічна паличка для
магічного сяйва).
В цьому прикладі коректор кольору шкіри метафорично називають "Der
Zauberschrift" , оскільки всі недоліки шкіри можуть зникнути ніби помахом
чарівної палички. Це є авторська метафора, за структурою – проста.
Переклад був здійснений дослівний, однак він зберіг основну функцію:
привернути увагу та наштовхнути на думку, що це рішення вашої проблеми, та
передав основний зміст вихідного тексту. Метафора "eine magische
Ausstrahlung " вжита в значенні незвичайної краси і також перекладена дослівно
«магічне сяйво».
Таким чином, у тексті перекладу зберігається метафора, яка несе те саме
лексичне значення та відповідає комунікативному наміру, переконати в тому,
що ця продукція здатна зробити вас красунею.

291

Отже, можна зробити висновок, що метафора є найбільш вживана і широко розповсюджена шляхом створення образності в текстах суспільнополітичного характеру.
Результати переконливо засвідчили, що з-поміж різних способів перекладу метафори, запропонованих у теорії, активно застосовуються, зокрема такі:
дослівний переклад – 50 %, субституція – 25%, парафраза – 18 %.
Рідше використовується компенсація, лише у 7% випадків, оскільки уживання метафор при перекладі, згідно з дослідженням, значною мірою залежить
від самого перекладача. Але при перекладі метафор в друкованій пресі головну
роль відіграє все ж ціль тексту та характер читача.
Під час перекладу метафори слід враховувати стилістичні особливості
тексту і намагатися зберегти образність, не втрачаючи при цьому смисл.
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А. В. Скребнєва, Л. О. Гром
ДО ПИТАННЯ ПРО РОЛЬ СИНХРОННОГО ПЕРЕКЛАДУ
В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Як відомо, усний переклад виник задовго до зародження писемності, а
професійний усний перекладач є однією з найдавніших професій. Протягом
XIX ст. і аж до Першої світової війни міжнародною мовою конференцій, дипломатичних, міжурядових контактів була французька мова, і у зв'язку з цим
практика перекладу була менш актуальна і розповсюджена.
Актуальність усного, послідовного та синхронного перекладів припала на
XX ст. Професія усного перекладача-дипломата почала своє існування на Паризькій конференції у 1919 р. З цього часу і з'явилося поняття професійного пос292

лідовного перекладу. Професійний синхронний переклад бере початок з Нюремберского процесу над фашистськими злочинцями, де він використовувався не
тільки з метою спілкування суду з обвинуваченими, але і для спілкування суддів між собою під час судових засідань, а також на попередньому слідстві. Переклад здійснювався одночасно німецькою, англійською, французькою та російською мовами. Було сформовано три команди по 12 перекладачів, які працювали позмінно. В кожній кабіні знаходилося по три перекладачі, які перекладали на якусь одну мову з трьох інших. Кожен синхроніст перекладав тільки на
свою рідну мову. Офіційною вимогою до ораторів було говорити не надто швидко, не більше 60 слів на хвилину. Переваги синхронного перекладу, який дозволяв істотно економити час, були гідно оцінені всіма учасниками процесу.
Очевидець Нюрнберзького процесу, перекладач Зігфрід Рамлер, приписує одному з підсудних, військовому злочинцеві Герінгу, наступні слова: «Система
синхронного перекладу, звичайно, надзвичайно ефективна, але вона скорочує
мені життя» [3, 24]. Делегація ООН спеціально приїхала в Нюрнберг, щоб на
ділі переконатися в якості синхронного перекладу, оскільки тоді була поширена
думка, що синхроністи переводять дуже неточно. Цю думку поділяло багато з
досвідчених перекладачів старшого покоління. Потім для майбутніх синхроністів ООН були організовані спеціальні курси. В якості викладачів на них працювали і деякі перекладачі, які освоїли синхронний переклад на Нюрнберзькому
процесі. У синхронному режимі перекладачі ООН вперше почали працювати
восени 1947 р., а в 1950 р. синхронний переклад отримав остаточну перемогу
над послідовним перекладом. Наприкінці 40-х – початку 50-х рр. навчання синхронного перекладу було введено в університетах Женеви і Відня [1,176].
У сучасному світі в умовах глобалізації підвищилась роль перекладу, а
особливо синхронного, тому що саме цей вид усного перекладу є найбільш
ефективним для проведення міжнародних конференцій і переговорів. Слід зазначити, що активізацію інтересу до синхронного перекладу в значній мірі викликало стрімке зростання кількості локальних конфліктів, які несуть загрозу
всьому світу через процеси зближення. Оскільки у вирішенні конфліктів зацікавлені не тільки його сторони, але й увесь світ, для вирішення конфліктів стає
необхідною участь багатьох міжнародних акторів, що саме по собі веде до збільшення використання мов у рамках переговорного процесу, а також у рамках
міжнародних конференцій. Для ефективного діалогу потрібно, насамперед, взаєморозуміння та правильне і актуальне сприйняття інформації, для чого, власне, і використовується синхронний переклад.
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Як відомо, сам по собі синхронний переклад – це один з найбільш складних видів усного перекладу, для виконання якого потрібне спеціальне обладнання. Головною особливістю синхронного перекладу є його висока швидкість,
завдяки якій він і є найбільш затребуваним і актуальним, оскільки час у сьогоднішньому світі є одним з найбільш важливих ресурсів [5, 42].
На практиці існують чотири різновиди синхронного перекладу, які відносяться до різних типів перекладу:
• синхронний переклад «на слух», який є найпоширенішим і найскладнішим випадком. Синхронний перекладач сприймає через навушники безперервну мову оратора і здійснює переклад блоками, по мірі надходження інформації;
• синхронний «переклад з аркуша» з попередньою підготовкою або без
неї. Синхронний перекладач завчасно отримує письмовий текст промови оратора і виконує переклад відповідно до наданих матеріалів, вносячи необхідні корективи по ходу розгортання мови;
• синхронне читання заздалегідь перекладеного тексту. Синхронний перекладач, слідуючи за промовою оратора, зачитує заздалегідь підготовлений
текс і при необхідності вносить корективи, якщо оратор по ходу виступу відступає від початкового тексту;
• нашіптування, або «шушутаж». Синхронний перекладач робить переклад індивідуально якійсь особі, перебуваючи з ним поруч і нашіптуючи переклад йому на вухо. Цей тип перекладу зустрічається досить рідко і є затребуваним лише тоді, коли установка обладнання для синхронного перекладу себе не
виправдовує [2,87];
Окремо варто відзначити складність синхронного виду перекладу, оскільки дії синхронного перекладача протікають у середньому 2-5 секунди. Орієнтування в умовах чергової перекладацької задачі триває у середньому 2-3 секунди. Пошук або вибір перекладацького рішення протікають у частки секунди, а
реалізація рішення відбувається за1-2 секунди. Це означає, що кожні 2-5 секунд
синхронний перекладач формує у себе уявлення про чергову відрізку вихідного
тексту від слова до фрази, тобто виробляє уявлення про відповідний відрізок
мовою перекладу. Також однією з особливостей синхронного перекладу є специфічне оперування мовним матеріалом у залежності від темпу мови оратора.
При середньому і швидкому темпі промови оратора перекладач здійснює мовну
компресію (стиснення), зменшуючи при цьому величину тексту мимовільним
чином, без нанесення істотного збитку виконанню промови оратора [4, 66].
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Таким чином, ми бачимо, що синхронний переклад є найбільш складним
варіантом перекладу, бо вимагає особливих задатків. Більш того, треба вміти
зосередити увагу так, щоб слухати те, що вимовляє оратор в даний момент і в
той же час давати переклад того, що було сказано 20 секундами раніше. Частково результат залежить від самого навчання перекладача, але в більшій мірі
від здатності перекладача швидко зреагувати на ситуацію, яка може виникнути
під час перекладу, від його стійкості до стресу та витривалості. Синхронний
переклад є найбільш актуальним у сучасній системі міжнародних відносин, тому що він є менш витратним у часі і сприяє проведенню переговорів у реальному режимі, коли всі учасники одночасно сприймають інформацію і можуть на
зручній їм мові поставити запитання, або щось прокоментувати. Це, насамперед, дозволяє запобігти мовній дискримінації та сприяє можливості самоідентифікації через спілкування на своїй рідній мові, що якнайкраще сприяє діалогу.
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А. С. Соловей,31А. І. Анісімова
СПЕЦИФІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТА
У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ З ВЛАСНИМИ НАЗВАМИ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ
Гендер – соціокультурний конструкт, пов‘язаний з приписуванням індивіду певних якостей і норм поведінки на основі його біологічної статі. Розвиток
і становлення гендерних досліджень в лінгвістиці припадає на останні десятиліття ХХ століття. Це пов‘язано зі зміною наукової парадигми в гуманітарних
науках під впливом постмодерністської філософії [2, 11].
© Соловей А. С., Анісімова А. І., 2016
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На думку О. В. Куніна, «фразеологія – скарбниця мови», тому вивчення
гендерного компонента у фразеологічних одиницях є дуже продуктивним і плідним. У фразеологічних одиницях знаходить відображення історія народу, своєрідність його культури та побуту. Крім того, так як фразеологізми часто носять
яскраво національний характер, виявляючи гендерний компонент у фразеологічних одиницях, можна більш глибоко вивчити своєрідність і культурні особливості англійської та української мов [5, 11].
Ми виокремлюємо фразеологічні одиниці з власними назвами. Фразеологічні одиниці з гендерним компонетом, до складу яких входять власні назви, кількісно переважають. Цей факт можна пояснити специфікою їх семантики,
особливостями їх номінативних можливостей, здатністю до володіння явними
або прихованими алюзійними властивостями і тісним зв‘язком з культурою нації. Власні назви є невід‘ємною частиною лінгвістичного фонду, мають можливість відображати певні соціальні тенденції та зміни, пов‘язані, зокрема, з громадським статусом чоловіків і жінок [3, 49].
Фактичний матеріал дослідження фразеологічних одиниць з гендерним
компонентом дає змогу розділити всі ідіоми на шість груп: фразеологічні одиниці з іменами і прізвищами, які не відносяться до конкретного денотату; фразеологічні одиниці з іменами і прізвищами, прототипами яких є конкретні, реально існуючі особистості; фразеологічні одиниці з іменами і прізвищами міфологічних героїв; фразеологічні одиниці з іменами і прізвищами біблійних персонажів; фразеологічні одиниці з іменами і прізвищами літературних героїв;
фразеологічні одиниці з іншими маркерами, що вказують на гендерний компонент.
Також згідно класифікації І. В. Зикової, ми виділяємо дві семантичні
групи фразеологічних одиниць:
1)
фразеологічні одиниці на позначення осіб;
2)
фразеологічні одиниці на позначення не-осіб (неживі предмети, абстрактні поняття) [3, 76].
У ході дослідження ми виділили 304 ідіоми з гендерним компонентом в
англійській мові. З них 245 фразеологічних одиниць містять у своїй структурі
чоловічий гендерний компонент і 59 – жіночий гендерний компонент. Так, фразеологічних одиниць з чоловічим гендерних компонентом кількісно більше, ніж
жіночих. Це можна пояснити тим фактом, що картина світу, яка вербалізована у
мові, представлена через призму чоловічого бачення, тобто англійській мові
притаманна андроцентричність.
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В українській мові ми знайшли 161 фразеологічну одиницю з гендерним
компонентом. Це свідчить про те, що в українській мові гендерна диференціація виражена в меншій мірі в силу певних історичних та культурних чинників.
Більш того, аналізуючи фразеологічні одиниці в англійській мові та українській
мові, ми дійшли висновку, що в англійській мові велика кількість фразеологічних одиниць з іменами і прізвищами, прототипами яких є конкретні, реально
існуючі особистості. Цей факт свідчить про те, що в англійській культурі велике значення надається національним героям. Наприклад, асcording to Cocker –
за всіма правилами, the Royal Alfred – пожитки, скарб, Prince Albert, Prince
Albert (coat) – довгополий сюртук. В українські мові також є фразеологічні
одиниці з власними назвами, що позначають історичних героїв, але їх кількісно
менше, ніж в англійській мові – за Хмеля царя – дуже давно. Фразеологічну
одиницю можна знайти у такому контексті: ―Се килим – самольот чудесний, За
Хмеля виткався царя, літа під облака небесні, До місяця і де зоря‖.
Фразеологічних одиниць з чоловічими власними іменами в кількісному
відношенні більше (245 одиниць в англійській та 102 в українській мові). Цей
показник є результатом того, що протягом всієї історії Британії та України чоловіки займали важливе місце в суспільстві. Детерміновані й індетерміновані
фразеологічні одиниці з чоловічими власними іменами на позначення осіб в англійській мові можуть означати: риси характеру, схильності, якості; зовнішність; рід діяльності; розумові та фізичні характеристики, здібності; прізвиська,
клички; різні відхилення, пов‘язані з поведінкою, схильностями чоловіка; поведінка, спосіб життя, інші. Фразеологічні одиниці з чоловічими гендерним компонентом мають андроцентричний характер. Аналізуючи англійські фразеологічні одиниці, можна виділити такі поширені риси характеру чоловіків: життєрадісність; жорстокість; терпіння; сміливість; гордість; самовдоволення; посередність, буденність; недовіру, підозрілість; мрійливість; інфантильність, легковажність. Також ми виділили ряд фразеологізмів, які презентують моральноетичні якості: чесність; вірність, відданість; цікавість; моральна слабкість. Ми
виявили 143 одиниці англійських фразеологічних одиниць з чоловічими власними назвами на позначення не-осіб.
В українській мові, як і в англійській, кількісно переважають детерміновані фразеологічні одиниці. Індетермінованих фразеологічних одиниць значно
менше. У фразеологічних одиницях з власними назвами, які не відносяться до
конкретного денотату поширеними є такі оніми: Гнат, Кузьма, Пилип, Марко,
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Хома, Макар, Сидір, Сивко, Мартин, Іван, (цар) Горох, (цар) Горошко, (цар
Митроха), (цар) Тимко, (цар) Панько.
Проаналізувавши індетерміновані фразеологічні одиниці, ми дійшли висновку, що чоловіки отримують здебільшого негативну характеристику. Найбільшою групою українських фразеологічних одиниць з чоловічими власними
назвами є група, до складу якої входять власні назви біблійних та євангельських персонажів (Завести Лазаря, як у Христа за пазухою). Це пов‘язано з історичним минулим українського народу, його культурою та традиціями. Також в
українській мові присутні запозичені фразеологізми. Це фразеологізми з чоловічими власними назвами міфологічних героїв. Проникнення в мову запозичених онімів відбулося завдяки кроскультурним зв‘язкам. Нечисленною групою є
також фразеологічні одиниці з чоловічими власними назвами літературних персонажів.
Фразеологічні одиниці з жіночими онімами характеризують жінок як типових представників цієї статі. Серед фразеологічних одиниць, що позначають
осіб, можна виділити такі групи: зовнішність; розумова характеристика; життєва позиція; прізвиська; рід занять. Проаналізувавши фразеологічні одиниці,
з‘ясувалося, що жінкам, в силу їх слабкості, властиві такі негативні риси: вередливість, святенництво, дурість, жорстокість, беззахисність. Ніжність, відданість, мудрість – позитивні риси характеру, які цінують в англійському суспільстві (Sister Annе).
В українській мові також фразеологічних одиниць з жіночими власними
назвами значно менше. Виявлено всього одну індетерміновану фразеологічну
одиницю з жіночим ім‘ям, яке не відноситься до конкретного денотату. Кількісно переважають фразеологічні одиниці з власними назвами біблійних та євангельських персонажів. Згідно зі значенням цих фразеологічних одиниць, жінка
в українській культурі – берегиня добробуту та злагоди в сім‘ї, вона просить
Бога захистити членів родини в скрутні часи та відвести нещастя з дороги життя близьких. Завдяки вагомому внеску І. Нечуй-Левицького в українську літературу, в мові з‘явилась фразеологічна одиниця з жіночими власними назвами
літературних героїв (баба Палажка і баба Параска). Ця фразеологічна одиниця
надає такі риси характеру жінками, як надмірна балакучість, чванливість, схильність до створення сварок. Окрім колоритних українських фразеологічних
одиниць в мові присутні запозичені фразеологічні одиниці, що свідчить про
міжкультурні зв‘язки українців з європейцями (Сцілла і Харібда). Це фразеологічні одиниці з жіночими власними назвами міфологічних персонажів. Необ298

хідно зазначити, що в українській мові не було виявлено жодної фразеологічної
одиниці з жіночими власними назвами історичних осіб.
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С. С. Сорокін, М. В. Аулова
КОНЦЕПТОСФЕРА КОЛЬОРОПОЗНАЧЕНЬ В ЯПОНСЬКІЙ
МОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ НА МАТЕРІАЛІ
ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Колір як об‘єкт вивчення представляє собою дуже складний і унікальний
аспект будь-якої культури, формуванню якого сприяють унікальні культурні та
історичні фактори, які разом з особистим досвідом і суб‘єктивною оцінкою
представника конкретного етносу створюють неповторний концепт. Відомі мовознавці Д. С. Ліхачов, Ю. С. Степанов, В. В. Колесова та О. С. Кубрякова порізному визначають термін «концепт». Квінтесенцією цих визначень є така де

© Сорокін С.С., Аулова М.В., 2016

299

фініція: концепт – це сутність поняття, узагальнення різних значень слова,
розумова одиниця, яка відображає та інтерпретує явища дійсності, залежно від
досвіду особистості. Це мисленнєве формування, що включає абстрактні,
конкретно-асоціативні й емоційно-оцінні ознаки, а також спресовану історію
поняття, і яке існує у тісному зв‘язку з мовою [2, 6, 7, 9]. Проблема ролі мови у
процесах пізнання й осмислення світу є предметом когнітивної лінгвістики,
основним поняттям якої і є концепт. Методологія цього мовознавчого напряму
була використана нами для вивчення концептів японських кольоропозначень.
Для подібних досліджень важливим є зв‘язок уявлень про світ тієї чи іншої
національної спільноти з мовою. На цьому наголошують О. С. Кубрякова та
Д. С. Ліхачов, пов‘язуючи термін «концепт» з мовною картиною світу. Картина
світу – це сукупність світоглядних знань про світ, сформованих в процесі
оцінювання суб‘єктом результатів пізнання навколишньої дійсності [4, 106].
Формування картини світу тісно пов'язане з мовою, яка є втіленням досвіду
історичного розвитку нації і служить визначенням унікальності етносу [1].
Мовна картина, за визначенням . О. С. Кубрякової – «та часть
концептуального мира человека, которая имеет «привязку» к языку и
преломлена через языковые формы» [5, 142].
Фразеологія у мові відображає, визначає, зберігає досягнення когнітивної
людської діяльності, особливості національної психології, а також забезпечує
діалог минулого з теперішнім та теперішнього з майбутнім. Так, Л. М. Комар
зазначає, що завдяки фразеології можливо проникнути у далеке минуле не
лише мови, а й історії та культури її носіїв [3, 129]. Фразеологія – найбільш
самобутнє
явище,
яке
характеризується
найбільшим
ступенем
екстралінгвістичності, та є єдиною областю мовних явищ, де сам зміст
культури даного колективу в дану епоху відображається більш чи менш
безпосередньо. Фразеологізми завжди якоюсь мірою відбивають світогляд
народу [10, 278]. Це твердження обумовлює вибір фразеологічних одиниць
(ФО) у якості об‘єкту дослідження концептів.
У своєму дослідженні ми будемо використовувати переважно семантикокогнітивний аналіз концептів. Такий принцип дослідження дає змогу описати
концепт як цілісну ментальну одиницю і передбачає кілька послідовних кроків:
1) опис макроструктури концепту (атрибуція виявлених когнітивних
ознак інтерпретаційному полю та встановлення їх співвідношення в структурі
концепту. Когнітивна ознака – це окрема ознака об'єкта, що усвідомлена
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людиною і відображена у структурі відповідного концепту як окремий елемент
його змісту.)
2) опис категоріальної структури концепту (виявлення ієрархії
когнітивних ознак, які концептуалізують відповідний предмет або явище, і опис
концепту як ієрархії когнітивних ознак);
3) опис польової організації виявлених когнітивних ознак (виявлення
ознак, що складають ядро, ближню, дальню та крайню периферію концепту, і
представлення змісту концепту у вигляді польової структури) [8, 113].
В нашому випадку когнітивними ознаками виступають назви
семантичних полів фразеологічних одиниць з компонентом кольоропозначення.
Під фразеосемантичним полем розуміється сукупність фразеологічних одиниць,
які знаходяться в певних системних відносинах і об'єднуються спільністю
семантичної теми і спільністю вираження одного поняття. Ієрархізація та
польова організація обумовлена кількістю фразеологічних одиниць в
конкретному семантичному полі. Ядром концепту вважається основне поняття,
семи, які зафіксовані в словниках, а периферія – конотативні і асоціативні
значення, що з‘являються завдяки особливостям культури. Як правило, ядро
концепту неможливо виділити із фразеологічних одиниць, фразеологія у
нашому дослідженні виступає у якості матеріалу для виділення периферії. Саме
її дослідження дозволить знайти особливості японського розуміння кольорів,
адже вона формується під впливом культури і мови.
Для дослідження концептосфери кольоропозначень нами були обрані
чотири базових японських колоративи: червоний, білий, чорний, синій і
зелений – акаі 赤い , сіроі 白い, куроі 黒い, аоі 青い .
Результати дослідження концепту «білий» (白) отримані на основі дослідження 25 ФО. Пропонуємо таку словесну модель опису польової структури
концепту. Спираючись на електронний тлумачний словник японської мови [11],
виділимо ядро: про колір, фарби: безбарвний, протилежний чорному. Ближня
периферія – найяскравіші та типові асоціації, закріплені в ментальності і
виражені в фразеології: істина, невинність, брехня; чистота, відсутність. Показові ФО: 白紙に返す – почати з чистого листа; 白である – бути невинним;
白い嘘 – брехня заради порятунку. Дальня периферія – не яскраві, але типові
асоціації: смерть; плин часу; зневажливе ставлення, злість. Ці значення демонструють наступні ФО: 白露の身 – швидкоплинність життя; 白眼視する –
холодно дивитися. Крайня периферія – ті асоціації, що як правило не спадають
на думку носія культури, але існують в свідомості: обов‘язок, самопожертва;
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божественне начало. ФО: 白衣の天使– ангел в білому, медсестра; 紺屋の白袴
– фарбувальник одягу сам ходить в білому.
Під час визначення концепту білого кольору в японській мові варто
паралельно звернути увагу на чорний, адже ці два кольори, у багатьох
культурах, протиставляються один одному, як добро і зло, світло та темрява. І
хоча вони і є антонімічними, їх міцний зв'язок неможна заперечити. За вченням
«інь-ян» протилежності доповнюють одне одного, не буває чорного без білого.
І ця концепція простежується і в наші часи, навіть у фразеологічних одиницях з
компонентами «白» та «黒».
Пропонуємо наступну словесну модель опису польової структури
концепту «чорний» (黒) на основі 16 ФО. Ядро: чорного кольору, масті, самий
темний, кольору сажі, протиставлення білому кольору і взагалі поняттю
«кольоровий» [11]. Ближня периферія: протиставлення білому (асоціативні
значення), добро і зло. Приклад ФО: 白と黒の差 – як огонь і вода, відрізняється,
як чорне від білого. Дальня периферія: невдача, негативна риса. ФО: 腹黒い –
злий, підступний, чорна душа. Крайня периферія: багатство; мудрість. ФО:
黒幕 – закулісний керівник, сірий кардинал; 黒字 – активний баланс, прибуток.
Асоціативне поле концепту «червоний» (赤) є дуже широким, це
проявляється в великій кількості ФО з компонентом «赤». Нами було
досліджено 30 фразеологізмів і розділено їх на 10 семантичних полів.
Спираючись на електронний тлумачний словник японської мови [11], виділимо
ядро: назва кольору, один з основних, колір крові, загальна назва відтінків:
кіновар, рожевий, пунцовий. Ближня периферія: неприкритий, світлий, чесний;
бідність, збитки; сором. Сюди відносяться наступні ФО: 赤き心 – відкрите
серце, чесна людина, наміри якої зрозумілі; 赤貧洗うが如し – обдертий до
нитки, усе наче червоною рікою змило, жебрак; 顔を赤らめる – налитися
рум‘янцем. Дальня периферія: немовля; краса; кохання; загальнодоступний,
народний. Показові ФО: 赤子の手を捻る – легко, як відібрати у немовля;
隣の花は赤い – у сусіда квіти красивіші; 赤い手絡 – друге весілля, новий
чоловік або жінка; 赤提灯 – «червоний ліхтар», популярний шинок з
доступними цінами на алкоголь.
Крайня периферія: життя; дивний,
незвичайний; пожежа. ФО: 亭主の好きな赤烏帽子 – слово голови сім‘ї –
закон. Яким би дивним не видалося б рішення чоловіка, сім‘я повинна його
підтримати; 赤馬 - червоний кінь, пожежа.
Поняття «аоі» – унікальний і дуже цікавий феномен японської культури.
Цей колір важко осягнути представникам Західної культури, адже японське
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слово аоі（青い）включає в себе голубий, синій та зелений кольори в усіх
прямих і метафоричних значеннях. Особливості японського сприйняття і
використання синього кольору можна простежити і у фразеології. Результатом
дослідження є наступна польова модель концепту. Ядро: назва кольору; один з
основних кольорів; колір, що описує чисте небо, колір знаті [11]. Ближня
периферія: молодий, не стиглий; спокій, чистота. ФО: 青二才 – новачок,
«зелений» працівник; 青天白日 – чистота, невинність. Дальня периферія:
падати духом, важке становище; злість. ФО: 青息吐息 – опинитися в важкому
становищі. 青息 – важко дихати; 青筋を立てる– напрягти вени (букв.),
розсердився, що аж посинів. Крайня периферія: нескінченність; вознесіння на
небеса. ФО: 青天井 – відсутність меж; 青山 – синя гора, місце поховання.
Отже, використання ФО у дослідженні концептосфери кольоропозначень
в японській мові є ефективним методом, бо фразеологізми не лише зберігають
пам‘ять про образну вмотивованість значення, а разом з нею й про мотиви
вибору образу, а й відтворюють її з покоління в покоління. Тим не менш, для
того, щоб якомога краще зрозуміти концепт, треба використовувати й інші
методи і матеріали, які опинилися поза нашим дослідженням. Наприклад,
власні назви, імена, фольклор, поезія можуть виступати базою для наступних
досліджень. Можливим також є зосередження на культурологічному методі у
дослідженні ролі кольору в релігії та мистецтві, або на використанні
порівняльного методу у дослідженні двох мов.
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Ю. Ю. Стешенко
ГУМОРИСТИЧНА СКЛАДОВА ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ
У ПРОМОВАХ БАРАКА ОБАМИ
Разом з розвитком політичної системи, велика увага приділяється гумористичному дискурсу як незмінній складовій політичної промови. Будь-який
дискурс, у тому числі і політичний, природно спрямований на вплив на адресата. Він враховує систему поглядів потенційного інтерпретатора з метою модифікування намірів, думок та мотивування дій аудиторії [1, 39].
А. Шопенгауер зазначав, що мистецтво переконання складається в умілому використанні особистих переконань людини. Саме завдяки цьому й відбуваються несподівані переходи від одних переконань до інших, іноді всупереч
очікуванням самого мовця [5, 58]. Тільки створивши в адресата відчуття добровільного прийняття чужої думки, зацікавленості, актуальності, істинності й
задоволення, адресант може домогтися успіху у впливі [2, 92].
Серед різних типів дискурсу дослідники виділяють так званий гумористичний дискурс, який можна назвати текстом, зануреним в ситуацію сміхового
спілкування. В. І. Карасик розглядає характерні ознаки такої ситуації: 1) комунікативний намір учасників спілкування уникнути серйозної розмови; 2) гумористична тональність спілкування, тобто прагнення скоротити дистанцію та
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критично переосмислити в м‘якій формі актуальні концепти; 3) наявність певних моделей сміхової поведінки, прийнятої у тій чи іншій лінгвокультурі
[3, 363–364]. Проте, гумористичний дискурс не можна прирівнювати до інших
типів дискурсу через те, що він може виникнути в будь-якому з них, у межах
кожного з них може з‘явитись гумористична тональність, щоб реалізувати в
певному місці свою мету.
У політичній промові гумор найчастіше є результатом вивільнення негативної енергії, що дає змогу слухачам відволіктись від негативних моментів
промови. Включення гумору у політичний дискурс є одним з дієвих методів завоювання довіри електорату, втримання його симпатій, усунення опонентів.
Гумор, зазвичай, ефективний у межах спонтанної, а не підготовленої комунікації. Гумор, іронія, сарказм надзвичайно небезпечні, оскільки заздалегідь
заготовлені жарти в переважній більшості випадків закінчуються невдачею для
оратора. Образливі жарти, навішування ярликів у виступах політиків майже
завжди викликають не підтримку, а відчуження. Усі форми гумору політиків є
своєрідною аргументацією на конкретні реальні ситуації, що є аргументами чи
контраргументами конкуруючих політиків. Відкрита агресивність останніх перетворюється на мирну форму, яка для них, зрештою, є більш прийнятною.
Окрім того, політик, який застосовує гумор проти опонента, найчастіше звертається до публіки, підкреслюючи спільність із нею. Це виступає спробою залучити аудиторію на свій бік, послабивши, таким чином, позицію суперника.
Функціонально політик-жартівник може переслідувати декілька цілей.
По-перше, можна визначити слабкі й сильні сторони опонента. По-друге, при
необхідності неявно підказати йому вирішення конфлікту. По-третє, спровокувати його на агресію або інші дії у відповідь, що ставлять опонентів у невигідне
становище. По-четверте, миролюбний настрій, підкріплений доброзичливим
жартом, може привести до розрядки напруження та, зрештою, до взаємного задоволення. У так званих конфліктних ситуаціях роль гумору є неоціненною.
Вчасно сказане жартівливе слово розряджає атмосферу, дозволяє сторонам заспокоїтися та знайти компроміс, не відчуваючи ущемлення.
За Дж. Мейєром існує три теорії виникнення гумору, а саме: теорія втіхи
(relief theory), теорія абсурду (incongruity theory) та теорія переваги (superiority
theory) [4, 188–208]. Усі ці теорії на практиці можна простежити в промовах
діючого президента США Барака Обами.
Теорію втіхи зазвичай використовують на початку повідомлення, щоб
зменшити напруження серед аудиторії вже з перших хвилин виступу. Для Бара305

ка Обами принцип втіхи є чи не найбільш успішним методом для здобуття прихильності слухачів. Американський президент використовує іронію як
відповідь на критику своїх опонентів, таким чином мінімізуючи ефект некоректних висловлень з їхнього боку. Наприклад, оскільки Мішель Обама часто
порушувала етикет своїми сукнями без рукавів, критика ЗМІ не оминула цього
факту. З ціллю обеззброїти мас-медіа, президент Б. Обама за допомогою
іронічного повідомлення дав зрозуміти, що перша леді має унікальне право порушити загальновстановлені правила: ―No matter which party you belong to we
can all agree that Michelle has the right to bare arms‖ [6]. To have the right to bare
arms дослівно означає ―мати право оголити руки‖. Проте президент США
натякнув на образне значення цього вислову – ―мати право на володіння
зброєю‖.
Теорія абсурду за своєю природою іронічна. Її особливість полягає в тому, що аудиторія сміється над тим, що вважає незвичним та непередбачуваним.
Так, Б. Обама не оминає можливості покритикувати діяльність попередника,
яку трактує як спадок численних проблем (I knew I had to come – just one more
problem that I've inherited from George W. Bush) [8]. Він вражає метафоричністю
мовлення, характеризуючи ситуацію в країні як ―безлад‖ (mess), а своє першочергове завдання – як ―прибирання‖ (mopping). Політик закликає всіх не стояти осторонь, а допомогти ―прибирати‖ (clean up).
Теорія переваги за допомогою влучного гумору, який виникає як
наслідок власного тріумфу, виявляє слухачам перевагу мовця над опонентом.
Саме так Барак Обама створив алюзію власної всемогутності, перефразувавши
біблійний вислів на гумористичний лад: ―Finally, I believe that my next hundred
days will be so successful I will be able to complete them in 72 days. And on the 73rd
day, I will rest‖. Президент США іронічно зазначає серед своїх негативних і позитивних якостей лише чесноти: ―If I had to name my greatest strength, I guess it
would be my humility. Greatest weakness, it‘s possible that I'm a little too awesome‖
[9]. Підсилюючий мовний маркер too натякає на надмірний позитивізм глави
держави (humility – скромність, awesome – надзвичайний).
Проаналізувавши вище наведені приклади, припускаю, що як у підготовлених, так і в спонтанних промовах, очевидний високий професіоналізм
Б. Обами як оратора, який вміло користується своїм почуттям гумору для того,
щоб привернути увагу адресата, змінити емоційний стан партнера по комунікації, підкреслити некоректну поведінку опонента. Почуття гумору є невід‘ємною
рисою характеру керівника однієї з найвпливовіших країн світу Б. Обами, що
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робить його політичний дискурс більш жвавим, підкреслює його професіоналізм.
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Анастасия Сырбу
ОТРАЖЕНИЕ ПРОЦЕССА АББРЕВИАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Аббревиация – одно из самых давних явлений, оно наряду с другими лежало в основе создания языков. Безусловно, что люди издавна стремились к лаконичности, однако сегодня этот процесс переживает очередной подъѐм, и связано это, прежде всего, с повышенными требованиями к речевой экономии, так
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как аббревиация оказывается одним из словообразовательных способов, отвечающим прагматическим установкам современности [1].
Огромное количество сокращений наблюдается на страницах книг, и в
первую очередь, прессы, научных и официально-деловых текстов, в Интернетобщении, при переписках по СМС, в чатах и т. п. Анализ частотности аббревиатур, функционирующих в различной периодике, позволяет утверждать, что в
среднем на одну страницу печатного текста приходится порядка двух различных аббревиатур, поэтому вопрос об отражении процесса аббревиации в современной лексикографической практике достоин особого внимания.
Целью данной статьи является анализ корпуса аббревиатур, появившихся
в русском языке нашего времени и зафиксированных в новых словарях «Толковый словарь русского языка конца ХХ века. Языковые изменения» и «Толковый
словарь русского языка начала XXI века. Актуальная лексика» под ред.
Г. Н. Скляревской [2; 3]. В задачи исследования входит рассмотрение аббревиатурных единиц в структурном и тематическом аспектах. Материалом исследования послужили около 300 аббревиатур, извлеченных из отмеченных словарей.
Типологизируя аббревиатуры, ученые предлагают различные подходы.
Наиболее распространенной в научной литературе является классификация,
разделяющая аббревиатуры на апокопу, аферезу и инициальные слова. Однако
в связи с новообразованиями, касающихся Интернет-лексики, общения в Сети и
по СМС, введения множества IT-терминов, известных каждому, становится
очевидным, что данная классификация не в состоянии охватить все стороны современных аббревиатурных новообразований. Поэтому все выделенные нами
аббревиатуры и сложносокращенные слова, мы следом за Л. С. Филипповой [4]
разграничили в зависимости от типа сокращения производящей основы на следующие подгруппы:
1. Инициальные аббревиатуры: а) буквенные А. Эти единицы образуются путем сложения начальных букв слов. Например: КС, МТС, ЦК, ПМЖ; б)
звуковые А. Образуются путем сложения начальных звуков слов, на основе которых образуется аббревиатура. Например: вуз, ЗАГС, ГУМ, МХАТ, ГЭС, ТЭЦ,
ТЮЗ, СПИД; в) буквенно-звуковые А., которые встречаются довольно редко и
создаются из названий букв и сочетаний звуков в составе слова. Например:
ЦСКА, ИМЛИ.
2. Слоговые аббревиатуры, образующиеся путем соединения двух более
усеченных основ. Например: колхоз, ликбез, комбат, военкомат. Стоит отме308

тить, что точного членения на слоги не наблюдается, как и не учитывается
морфемное деление слова, поэтому данное название весьма условное.
3. Слого-словные аббревиатуры, предполагающие соединение слога
первого слова и второго слова целиком. Например: завкафедрой, зарплата (заработная плата), сбербанк (сберегательный банк), турбаза (туристическая база), детсад и т. п.
4. Смешанные аббревиатуры, которые образуются из начальных звуков
слов и части слова. Например: Собес, завуч, КамАЗ.
По соотношению со сферой функционирования и ономасиологическому
признаку, мотивирующему полный аналог аббревиатуры, все анализируемые
единицы можно разделить на такие тематические группы:
 Политические партии, движения: ДПР (Демократическая партия
России), ЛДПР (Либерально-демократическая партия России);
 Общества, сообщества: ЕС (Европейское сообщество), ЕЭС (Европейское экономическое сообщество), АООТ (Акционерное общество открытого
типа), ЗАО (Закрытое акционерное общество), ОАО (Открытое акционерное
общество);
 Названия государств: РФ (Российская Федерация), ФРГ (Федеративная Республика Германии), ОАЭ (Объединѐнные Арабские Эмираты);
 Государственно-административная система: ВС (Верховный Совет), ГД (Государственная дума), Генсек (Генеральный секретарь), Госплан,
Спецслужбы (система государственных органов);
 Образование: Диамат (как учебный предмет), ЕГЭ (Единый государственный экзамен), МДА (Московская духовная академия), РАН, (Российская
академия наук), РГБ (Российская государственная библиотека);
 Наука: ГМ (генетическая модификация), ГМО (генетически модифицированный организм), НЛО (Неопознанный летающий объект);
 СМИ: Би-би-си (Британская корпорация радио и телевидения), ТВ (Телевидение);
 Обозначение чрезвычайных ситуаций и структур, связанных с ними: ЧП (Чрезвычайное происшествие), ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия), МЧС (Министерство по чрезвычайным ситуациям);
 Экономика: ВБ (Всемирный банк), ГКО (Государственные краткосрочные облигации), Госбюджет (Государственный бюджет), ЕСН (Единый
социальный налог), Инвалюта (Иностранная валюта), МВФ (Международный
валютный фонд), МРОТ (Минимальный размер оплаты труда);
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 Названия машин, механизмов: БМВ (марка легкового автомобиля),
БТР (Бронетранспортер), ВАЗ (марка легкового автомобиля);
 Медицина: ВИЧ (вирус иммунодефицита человека), ОМС (обязательное медицинское страхование), СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), ТОРС (тяжелый острый респираторный синдром), УЗИ (ультразвуковое
исследование);
 компьютерная техника: Ай-Би-Эм (корпорация вычислительной
техники), КПК (Карманный персональный компьютер), Мак (Макинтош), МикроЭВМ (Микрокомпьютер), ОЗУ (Оперативное запоминающее устройство);
 Службы безопасности и правоохранительные органы: ОМОН (Отряд милиции особого назначения), КГБ (Комитет государственной безопасности), ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями), УБОП
(Управление по борьбе с организованной преступностью), УБЭП (Управление
по борьбе с экономическими преступлениями), ФСО (Федеральная служба
охраны);
 Иноязычные аббревиатуры: SMS (Служба коротких сообщений),
UNIX (Операционная система), RPG (Ролевая приключенческая игра), IP (сетевой протокол), IT (Технология обработки информации).
Таким образом, очевидно, что процессу аббревиации подвержены практически все сферы жизнедеятельности человека. Благодаря аббревиации словарь постоянно пополняется новыми словами, что позволяет оставаться русскому языку живым.
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І. А. Тетерятник
МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В РОМАНІ СИЛЬВІЇ ПЛАТ «ПІД СКЛЯНИМ КОВПАКОМ»
Темою даної статті є специфіка мовної особливості відтворення гендерної
ідентичності в романі Сильвії Плат «Під скляним ковпаком» («The Bell Jar»,
1963) з метою аналізу способів втілення гендерних особливостей в «жіночій»
літературі. Основними завданнями розвідки є чітке визначення понять таких
понять як «гендер», «гендерна ідентичність» та «жіноче письмо» та загальний
аналіз мовної репрезентації гендерної ідентичності головної героїні в романі
Сильвії Плат «Під скляним ковпаком».
Творчість американської поетеси Сильвії Плат в пострадянських країнах
залишається малодослідженою. Тому актуальність розвідки полягає в тому,
щоб дослідити творчість письменниці, сучасні напрями гендерної теорії, визначити особливості специфіки гендерної ідентичності в романі С. Плат «Під
скляним ковпаком». Вивчення цих питань є надзвичайно важливим у гендерній
науці, що мотивує на поглиблене дослідження обраної теми.
Питання гендерності та гендерного нерівноправ‘я стало предметом дослідження не тільки соціології, а й літератури. Серед пантеону американських
письменниць-феміністок значну нішу зайняла Сильвія Плат (1932-1963) [1,
120].
Гендер (Gender) – термін ідентичності та відмінності в постмодерністській культурі, запроваджений американським психоаналітиком Р. Столлером,
який зазначає, що різниця між статтю та тендером в тому, що стать –
біологічне, а гендер – психологічне [3, 294].
Гендер часто визначається як сукупність соціальних, культурних, психологічних аспектів «жіночого» у порівнянні з «чоловічим»,© тобто те, що формує риси, норми, стереотипи, ролі, типові і бажані для тих, кого суспільство
визначає як жінок і чоловіків [3, 294].
Значний внесок у розвиток гендерних студій внесли: С. Бем,
М. Варикаша, І. Жеребкіна, А. Кириліна, Н. Пушкарьова, Л. Степанова,
С. Шакірова.
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«Жіноче письмо» (Écriture féminine), яке є одним із часто використовуваних термінів гендерних досліджень, виникло на хвилі феміністичної критики в
середині ХХ століття. Існує багато тверджень щодо того, що ж таке «жіноче
письмо». На думку Е. Сіксу, цей термін означає спосіб письма, який передбачає
звільнення від чоловічого типу мовлення, що зазвичай прагне до єдиної істини.
Е. Сіксу визначає «жіноче письмо» як тілесне письмо, і це є актуальним у дослідженнях жіночої інтимної лірики, яка характеризується своєю тілесністю та
чуттєвістю.
В літературі особливостями «жіночого» письма займалися такі дослідники, як С. Бовеншен, С. Вайгель, Е. Гросс, Ю. Крістєва, Т. Крючкова, Н. Міллер,
Е. Моерс.
Гендерна ідентичність виступає предметом дослідження у філософії,
соціології, психології з середини 1960-1970-х рр., в психологічній науці ще не
склалося єдиного уявлення про даний феномен.
Розробка основних ідей про структуру та функції гендерної ідентичності
бере свій початок у класичних зарубіжних працях та теоріях ідентичності
Е. Гідденса, Е. Гоффмана, У. Джеймса, Е. Дюркгейма, Ч. Кулі, Д. Марсіа,
Дж. Міда, X. Теджфела, Дж. Тернера, Е. Фромма, З. Фрейда [2, 57].
Гендерна ідентичність (Gender Identity) – це внутрішня структура, що
створюється у процесі розвитку, яка дозволяє індивіду організувати образ «Я»
та соціально функціонувати у відповідності до статі та гендеру, що сприймається. Вона не дається індивіду автоматично, а створюється в результаті складної
взаємодії його природних задатків та відповідної соціалізації. Це особливий вид
соціальної ідентичності, що співіснує в самосвідомості людини в єдності з уявленням про професійний, сімейний, етнічний, освітній, інший статус. Це продукт соціального конструювання [2, 58].
Активним учасником цього процесу є сам суб‘єкт, який приймає чи
відкидає запропоновані йому ролі або моделі поведінки. Гендерна ідентичність – це особливий вид соціальної ідентичності, що співіснує в самосвідомості людини в єдності з уявленням про професійний, сімейний, етнічний,
освітній, інший статус. Це продукт соціального конструювання.
Роман «Під скляним ковпаком» є автобіографією письменниці Сильвії
Плат. Провідною темою роману є пошук жіночої ідентичності серед традиційного «чоловічого» світу. Головна героїня – Естер, старанна молода дівчина, яка отримала можливість стажуватися в Нью-Йоркській редакції відомого
журналу. Вже з перших сторінок ми бачимо, як Естер реагує на велике місто: ―I
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didn‘t know what I was doing in New York…/ New York was bad enough‖ [5, 1].
Життя великого міста не підходить Естер та її провінційним уявленням. Відбувається процес пошуку власної ідентичності: ―I wanted to live in the country and
in the city both… / I am neurotic. / I could never settle down in either the country or
the city‖[5,89]. Героїня вагається між двома світами та виникає роздвоєння її
внутрішнього «Я». Естер ніяк не вдається знайти своє місце у соціумі і скаладається відчуття відчуження, про що нам вже говорить назва роману «Під скляним ковпаком».
Естер – успішна, розумна дівчина, яка все життя вчилася на відміно: ―All
my life I'd told myself studying and reading and writing and working like mad was …
/ I did everything well enough and got all A‘s‖ [5, 29] не може вирішити, що їй
власне треба: стати успішною письменницею, чи вийти заміж, народити дитину
та бути домогосподаркою: ―One fig was a husband and a happy home and children,
and another fig was a famous poet and another fig was a brilliant professor… / I saw
myself sitting in the crotch of this fig tree, starving to death, just because I couldn't
make up my mind which of the figs I would choose‖ [5, 73].
Естер намагалася відповідати типовому образу американської жінки
50-х років, тобто здійснити своє суспільне призначення дружини та матері.
Проте читач стає свідком особистих невдач головної героїні: їй все більше
ставали огидними як чоловіки. Ми бачимо як героїня описує що для неї є
шлюб, уявляючи сімейне життя з перекладачем Костянтином, – це прокидатися
о 7 ранку, готувати сніданок, мити та прибирати, готувати ужин та йти виснаженою спати: ―…getting up at seven and cooking him eggs and bacon and toast
and coffee … / to wash up the dirty plates and make the bed… / I'd spend the evening
washing up even more dirty plates till I fell into bed, utterly exhausted‖ [5, 80]. І так
кожен ранок. Це виглядає жахливо коли ти вчилася на відмінно та заслуговуєш
визнання та успішної кар‘єри: ―This seemed a dreary and wasted life for a girl with
fifteen years of straight A's‖[5, 80].
Проблема власного пошуку гендерної ідентичності переростає у нервовий
зрив, котрий привів до спроби самогубства. Після цього Естер відправляють до
психологічної клініки. Та варто зазначити, що клініка – це метафора. Це місце
для тих, хто не зміг знайти свою соціальну приналежність та ідентичність.
Підводячи підсумки, варто зазначити, що основна колізія роману полягає
в конфлікті між автономним суб‘єктом жіночого «Я», що прагне до самосвідомості та прояву ідентичності, та культурним середовищем, створеним за чоловічими стандартами.
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Головна героїня не може створити автономну модель жіночої ідентичності, незалежну від культурно-обумовлених стереотипів, нав‘язуваних в суспільстві, в якому цінності встановлюються чоловіками. Навіть аби не допустити
вивчати стенографію як типову жіночу професію, яка змушена стенографувати
«чужі» чоловічі листи, Естер визнає, що ненавидить саму думку служіння чоловікові: ―The trouble was, I hated the idea of serving men in any way‖ [5, 72], і
хоче писати свої «захоплюючі листи»: ―I wanted to dictate my own thrilling
letters‖[5, 72].
У цьому прагненні героїні висловити себе в «жіночому» слові проявляється один з центральних концептів феміністської критики – концепт «жіночого письма» (Écriture féminine), як вже зазначалося раніше в статті, цей вид
письма, що передбачає звільнення від чоловічого типу мовлення.
Естер Грінвуд намагається усвідомити свою ідентичність. Але становлення молодої дівчини обертається трагедією, бо, намагаючись відповісти на екзистенціальний питання «Хто я?», вона неминуче стикається з соціальними нормами, що чітко визначають функції і спосіб життя індивіда, що задані його
статтю.
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«МОБІЛЬНЕ НАВЧАННЯ»: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЙОГО
ВИКОРИСТАННЯ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Останнім часом набуває великої значущості питання про використання
новітніх технологій у загальноосвітній школі. Це не лише нові технічні засоби,
але й нові форми та методи навчання, новий підхід до процесу навчання. Головна ціль навчання іноземних мов – це формування й розвиток комунікативної
культури школярів, навчання практичного оволодіння іноземною мовою. Не
можна заперечувати значущість традиційних шляхів оволодіння мовою та культурою, але ХХІ ст. вимагає врахування сучасного стану науки та технологій,
які дозволяють оптимізувати навчальний процес.
Прикладом використання електронних і мобільних пристроїв
у навчальних цілях є виникнення таких видів навчання як «електронне навчання» (e-learning) та мобільне навчання (m-learning). За визначенням ЮНЕСКО, elearning – це навчання, побудоване з використанням інформаційних і телекомунікаційних технологій. Охоплює весь спектр дій, починаючи від підтримки
процесу навчання, до доставки навчального контенту слухачам [6, 32].
Щодо «мобільного навчання», то за останні п‘ять років були широкі дебати щодо визначення цього терміну. Труднощі в досягненні консенсусу частково
пов‘язані зі швидким розвитком мобільного навчання. Європейська гільдія з
електронного навчання визначає його так: будь-яка діяльність, яка дозволяє
людям бути більш продуктивними у споживанні, взаємодії або створенні інформації компактними цифровими пристроями, якщо людина призводить ці дії
на регулярній основі, має надійний зв‘язок і пристрій поміщається в кишені або
сумочці [1].
Macmillan Dictionary дає найпростіше визначення термину «мобільне
навчання»: ―m-learning — is learning methods and materials that involve the use
of mobile phones or handheld computers». Також Macmillan Dictionary наводить
інший термін, синонімічний терміну ―m-learning‖, який використвується
в англомовних країнах останні декілька років - ―Virtual Learning Environment
(VLE)” - термін, який відноситься до веб-платформи, використовуваної у школах для надання навчальних ресурсів або будь-якої загальної інформації, і матеріалів / додатків, які необхідні для реалізаціі освіти [7].
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Якщо «електронне навчання» вже має широке розповсюдження у школах
України, то «мобільне навчання», на жаль, приймають далеко не всі вчителі, та
глобальна проблема полягає в тому, що абсолютна більшість шкіл не мають необхідної технічної бази (оснащення мобільними девайсами та перманентного
доступу до мережі Інтернет для кожного користувача). Не дивлячись на це, вже
існують законопроекти з впровадження в школи планшетів з встановленими
на них навчальними програмами, затвердженими Міністерством Освіти і Науки
України. Хоча система освіти нашої країни ще тільки прагне
до централізованого впровадження «мобільного навчання» у середні та вищі
навчальні заклади, розглянемо особливості використання мобільних пристроїв
на уроці.
Навчання за допомогою мобільних пристроїв має багато переваг, які стали передумовами для використання технічних засобів навчання саме
на мобільних пристроях. Вчені Молібог, Бугайчук, Куклев та Валарматі в своїх
публікаціях констатують такі основні переваги мобільних технологій
у порівнянні з комп‘ютерними.
1. Учні можуть взаємодіяти один з одним і з викладачем.
2. Набагато простіше розмістити в класі кілька мобільних пристроїв, ніж
кілька настільних комп‘ютерів.
3. Кишенькові або планшетний ПК (КПК) і електронні книги легше і займають менше місця, ніж підручники з паперу і навіть ноутбуки.
4. Розпізнавання за допомогою стилуса або сенсорного екрану стає більш
наочним, ніж при використанні клавіатури і миші.
5. Існує можливість обміну завданнями та спільної роботи.
6. Учні та викладачі можуть надсилати текст по електронній пошті, вирізати, копіювати і вставляти, передавати пристрої всередині групи, працювати
один з одним, використовуючи інфрачервоні функції КПК або бездротової мережі, наприклад, Wi-Fi або Bluetooth.
7. Мобільні пристрої можуть бути використані в будь-якому місці, в будьякий час, в тому числі у будинку, в поїзді, в готелях, в аудиторії чи за місцем
роботи.
8. Нові технічні пристрої, такі, як мобільні телефони, гаджети, ігрові пристрої тощо, залучають учнів – молодих людей, які, можливо, втратили інтерес
до освіти.
9. Мобільне навчання через мобільний пристрій робить навчання дійсно
індивідуальним. Учні мають можливість вибору змісту навчання з урахуванням
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їх інтересів, у результаті чого ―m-learning‖ є орієнтований на студента. Гнучкість та негайний доступ до інформації, необхідної для конкретної роботи, дозволяє за допомогою мобільних пристроїв підвищити продуктивність праці людини.
10. Самостійне навчання і негайне надання контенту за запитом є характерними рисами m-learning, надає користувачам можливість пройти навчання в
поза робочій час і створює умови для спільного навчання та взаємодії [2; 3; 5].
Під час планування уроку з використанням мобільних технологій, не слід
забувати, що «мобільне навчання» має ще і недоліки, які можуть завадити повноцінному сприйняттю матеріала. Н. В. Рашевська виділяє такі організаційнотехнічні недоліки мобільного навчання:
1.
Фрагментація навчання: навчання вимагає концентрації та роздумів,
у той час як у процесі переміщення студенти знаходяться в ситуаціях, що
можуть відволікати їх увагу.
2.
Відсутність у студентів добре розвинених навичок самоконтролю та
самокерування власною пізнавальною діяльністю.
3.
Малий розмір екрана та труднощі з доступом до Інтернету: мобільні
пристрої мають менші розміри екрана в порівнянні з традиційними ПК,
а більшість Web-сайтів оптимізовані для екранів з високою роздільною
здатністю [4].
Як бачимо, із 40-х рр. ХХ ст. технічні засоби навчання далеко просунулися у своєму розвитку. Те, що навіть наприкінці ХХ ст. здавалося нездійсненною
мрією, зараз реально і широко використовується. Виникнення «мобільного навчання» відкрило нові методи роботи з учнями. Використання «мобільного навчання» дуже гарно зарекомендувало себе на уроках іноземної мови, бо воно дає
можливість робити різні види діяльності, однак, під час його використання на
уроках необхідно пам‘ятати, що цей вид роботи є специфічним і потребує певних навичок.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ:
1.
Голицына И. Н. Мобильное обучение как новая технология в образовании
[Електронний
ресурс]
/
И. Н. Голицына.
–
Режим
доступу
: http://ifets.ieee.org/russian/depository/v14_i1/html/1.htm.
2.
Грегори Р. Л., Глаз и мозг. Психология зрительного восприятия
/ Р. Л. Грегорі; пер. с англ.: А. Р. Лурия и В. П. Зинченко. − М. : Прогресс,
1970. − 279 с.
317

3. Коджаспирова Г. М. Технические средства обучения и методика их использования / Г. М. Коджаспирова, К. В. Петров. – М. :Академія, 2005. − 256с.
4.
Рашевська Н. В. Технології мобільного навчання / Н. В. Рашевська,
В. В. Ткачук // Педагогіка вищої та середньої школи, 1 (35). − 2010. – С. 295 –
301.
5.
Семеріков С. О. Мобільне
навчання:
історія,
теорія,
методика
/ С. Семеріков, І. Теплицький, С. Шокалюк // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – 2008. – ғ6. – C. 72 – 82.
6. Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and
training / T. Bates – UNESCO, 2001. – 132 p.
7.
Macmillan Dictionary [Електронний ресурс]. − Режим доступу:
http://www.macmillandictionary.com.
©
Є. О. Томілець
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ ЕТНОСТЕРЕОТИПУ
У НІМЕЦЬКОМУ МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Проблема національних стереотипів, сталих образів та уявлень однієї нації чи народності про іншу, надзвичайно актуальна в наші дні. Розвиток глобальних та інтеграційних процесів, збільшення мобільності у всіх її значеннях, у
тому числі міграційних процесів, розширення інформаційного простору за рахунок розвитку сучасних технологій – всі ці та інші фактори впливають на взаємовідносини між різними культурами та націями. Поряд з цими процесами суспільство відчуває на собі зріст напруги у зв‘язку з тероризмом, ксенофобією,
природним прагненням зберегти свою національну самобутність в епоху глобалізації, загостренням національного питання аж до виникнення локальних війн,
озброєних конфліктів, вбивств та насильства на національному підґрунті. У всіх
цих процесах національні та ментальні стереотипи відіграють суттєву роль.
Поняття «стереотип» у сучасній науці з‘явилося завдяки американському
журналісту У. Ліпману [3, 78], який у 1922 році запозичив цей термін із прикладної сфери книгодрукування та визначив його з соціально-психологічних позицій. У своїх судженнях Ліпман розмежовує та тим самим протиставляє зовнішній світ та картини цього світу у наших уявленнях. Ці картини з‘являються
не в зв‘язку з особистим досвідом, а виникають і посилюються в процесі соціалізації в якості готових образів. Виникнення та функціонування стереотипів Лі© Томілець Є. О., 2016
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пман пояснює об‘єктивною складністю реальної дійсності та схильністю людини до шаблонності мислення. Найважливішими функціями стереотипів він
вважає економію розумових зусиль та захист цінностей та традицій. Проте це
має і свою негативну сторону, тому що шаблонність полегшує сприйняття людиною світу. Найбільшу ж загрозу Ліпман вбачав не в самих стереотипах, а в їх
використанні в суспільстві, і через те він закликав до розумного вживання стереотипів та недопущення за їх допомогою маніпуляції суспільною думкою.
Одним з найбільш вагомих напрямків у вивченні стереотипу став лінгвістичний. З цієї позиції слід зазначити взаємний вплив мови та культури. Тісний
взаємозв‘язок стереотипів та мови очевидний, мова – засіб вираження стереотипів. Стереотипи можна побачити завдяки текстам, у мовній поведінці людей,
тому зусилля лінгвістів спрямовані на розкриття механізмів кодування та декодування стереотипів у мові. Треба відмітити, що вчені-лінгвісти відходять від
соціально-психологічного розуміння стереотипу та проектують це поняття на
мовні явища. Наприклад Е. Гюліх розподіляє стереотипи на мовні (Sprachstereotype) – стійкі мовні формули, розумові стереотипи (Denk-Stereotype) – готові
стійкі розумові схеми, наприклад упередження щодо емансипації працюючих
жінок [2, 32]. Пізніше Л. Зибатовим [4, 153] була запропонована класифікація
розумових стереотипів, які він підрозділяє на «словесні» та «лексичні» (wortbezogene), що функціонують в якості соціокультурного знання для інтерпретації
лексичних значень, та текстові (textbezogene), функціонуючі на рівні інтерпретації текстів. Таким чином навіть розумові стереотипи лінгвістика розглядає у
мовній проекції, підкреслюючи нерозривний зв'язок стереотипу з його вербальним відображенням.
Звернемося до поняття етностереотипу. Етнічний стереотип має на увазі
відносно сталі уявлення про моральні, розумові та фізичні якості, які властиві
представникам різних етнічних спільнот. Такі стереотипи прийнято розподіляти на: автостереотипи – судження щодо власної етнічної спільноти, зазвичай
позитивні, а також на гетеростереотипи судження щодо інших народів, бувають
позитивні та негативні залежно від історичних відносин цих народів. У змісті
етнічних стереотипів слід вирізняти: відносно стійкі – комплекс уявлень про
зовнішній вигляд представників цього народу, про його історичне минуле, спосіб життя тощо. Сюди належить також низка суджень, які мають властивість
змінюватися відносно комунікативних та моральних якостей цього народу, що
зв‘язано зі зміною міжнаціональних та міждержавних взаємовідносин. Загалом
адекватність змісту етнічних стереотипів проблематизована, через те, що вони
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містять в собі минулий та сьогоднішній, позитивний та негативний досвід взаємовідносин народів [1, 51].
Для аналізу етичного стереотипу та вербальних засобів його вираження
ми використовуємо статтю «Terror in Paris: Hedonismus und Hass», Георга Дієца
з офіційного німецького журналу «der Spiegel». У назві статті відразу помітний
денотат агресивної оцінки «Hass», що налаштовує на те, що стереотип щодо
окремої етнічної групи в тексті виражений з негативними відтінком. Агресивна
та негативна оцінка іншої етнічної групи зазначена в першому ж абзаці статті,
оскільки автор розподіляє людей на «sie» (вони) «wir» (ми), тим самим налаштовуючи читача на протистояння та розмежування націй, про які йде мова в тексті статті. Надалі опозиція підкреслена такими семантичними одиницями як
«ein Angriff auf unseren Lebensstil» (напад на наш стиль життя), де займенник
«наш» виражає дистанцію до винуватців та жертв терористичного конфлікту в
Паризі. Надалі це підкреслено у виді таких денотатів та реалій як «Die Terrororganisation IS», «Terroristen», тут також виявлена спроба звернути увагу саме
на релігійну та національну приналежність, а саме через такі слова-реалії, як
«Dschihad», «islamfeindlich», «Muslim». У другій підтемі статті мова йде про відповідальність французької влади за тероризм. Цікавим є не тільки графічний
засіб вираження смислу вже у назві підтеми, а саме «Der französische Staat ist für
DAESH verantwortlich», надалі Франція позначена метафоричним словосполученням «die Mutter Frankreich» (матінка Франція), а мусульманську частину населення Франції назвуть «частиною її дітей» («Die Mutter Frankreich hat ein Teil
ihrer Kinder vergessen») [5].
Таким чином, основним шляхом вираження етнічних стереотипів є вербальний, а саме: використані негативні за змістом денотати, переважає агресивний потенціал оцінки, виражений негативними денотатами, досить щільно вживаються реалії та метафори. Можна зробити висновок, що лінгвістичне дослідження стереотипів є одним з найвпливовіших напрямків у науці, зокрема щодо
виявлення стереотипів та оцінювання їх з позитивної чи негативної позиції.
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МЕТОДИ ПЕРЕКЛАДУ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ
НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕКЛАДУ РОМАНУ ДЖ. К. РОУЛІНГ
«ГАРРІ ПОТТЕР ТА ТАЄМНА КІМНАТА» НА ЯПОНСЬКУ МОВУ
Розвиток світової літератури у жанрі «фентезі» закономірно спричинив
появу перекладів таких творів на різні мови світу, у тому числі і на японську.
При перекладі даної літератури складність полягає не тільки в виборі аналогічних слів у мові перекладу, але й у відображенні атмосфери та самобутності
оригінального тексту. Все це в багато разів посилюється при перекладі на східні, зокрема японську мову, що обумовлено різницею між європейською і східною культурами.
Переклад – це не стільки пошук еквівалентних слів у мові, на яку перекладають, але й визначення цілісного змістовного значення оригінального слова
в рамках тієї культури, з якого воно походить, а також правильна інтерпретація
у перекладі [6]. Тобто завдання перекладача – адаптувати твір таким чином,
щоб зробити його максимально точним відносно до оригіналу та до норм мови,
на яку виконується переклад.
Існують два підходи до перекладу, що описані Лоуренсом Венуті [7, 24]:
1)
Domestication – це такий спосіб перекладу, при якому переклад є
максимально наближеним до культурних реалій тієї мови, на яку він виконується. У результаті це нерідко провокує втрату інформації з оригінального тексту.
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2)
Foreignization – це такий спосіб перекладу, при якому максимальна
кількість інформації з оригінального тексту зберігається, допускаючи деякі порушення норм кінцевого тексту.
Визначення кінцевого способу перекладу – особливо важливе завдання
при перекладі творів з великою кількістю безеквівалентної лексики. Прикладом
такого твору є серія книг про Гаррі Поттера, у якій великий прошарок лексики є
саме безеквівалентним, бо пов‘язаний з темою магії та чарівництва. У своїй
книзі «Непереводимое в переводе» С. Влахов і С. Флорін називають безеквівалентною лексикою «одиниці ОТ (оригінального тексту), що не мають регулярних еквівалентів у мові перекладу, бо виражають такі явища, що відсутні в іншій культурі та мові» [4, 36].
Різниця між культурами спонукає до виділення окремого шару лексики,
що називається «культурні реалії» [2, 139]. Реалії – слова та словосполучення,
що називають об‘єкти або явища, характерні для одного народу, та чужі для
інших.
«Гаррі Поттер та таємна кімната» – книга англійської письменниці, тож
містить велику кількість реалій з життя британського народу. Це, наприклад,
елементи одягу (robe, cloak), вигадані назви, що мають латинські корені та інтуїтивно зрозумілі романо-германській групі народів (Wingardium Leviosa,
Hufflepuff, Herbology) і т.д. Окремою групою реалій, що є наявними в даній
книзі, є явища, істоти та різноманітні елементи, запозичені з міфологій різних
народів. Це назви істот (Banshee – дух з ірландського фольклору, Basilisk – міфічний отруйний змій з європейської народної творчості), магічні предмети,
характерні для європейської культури (broomstick, magic wand) та ін. Окремим
шаром лексики можна виділити авторські неологізми або оказіоналізми. Оказіоналізм – індивідуально-авторський неологізм, створений згідно з непродуктивними моделями словотвору та використаний лише в умовах даного контексту
[3, 157].
Виділяють такі методи перекладу безеквівалентної лексики [1, 96]:
1)
Транслітерація та транскрипція – передає графічну форму слова
засобами МП, а транскрипція звукову. У японській мові більш розповсюджено
перекладання через перекладацьку транскрипцію. Наприклад, «bludger» перекладається як «ブラッジャー» (burajjya:), тобто передає звукову форму. Для порівняння, в українському перекладі це слово передано як «бладжер», тобто через транслітерацію.
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2)
Калькування – полягає у передачі безеквівалентної лексики МО за
допомогою заміни її складових частин – морфем або слів їх прямими лексичними складовими в МП. Прикладом використання цього методу може слугувати словосполучення «魔法の杖» (англ. «magic wand»), що на українську перекладається як «чарівна паличка». У японській мові це словосполучення передається за допомогою прямих лексичних частин: «魔法» – «magic», «杖» –
«wand».
3)
Описовий «роз'яснювальний» метод – сутність цього методу полягає у розкриті значення слова або словосполучення через розгорнутий переклад, що відображає суттєві риси даного предмета або явища. Наприклад,
«記憶を消す呪文» є перекладом слова «memory charms». Розберемо його детальніше: «記憶» – «пам'ять», «消す» – «видаляти», «呪文» – «закляття», тобто
«закляття, що видаляє пам‘ять». Цей переклад дуже чітко виявляє та описує конотацію цього виразу, що не відображена у оригінальному словосполученні.
Так, це дає змогу читачу одразу зрозуміти про що йдеться мова.
4)
Приблизний переклад, або ж переклад за допомогою «аналога»
– полягає у знаходженні найближчого за значенням слова у МП для відображення лексичної одиниці МО, що не має точних відповідних значень у МП.
Наприклад, слово «goblin» перекладається як «小鬼», словом, що має значення
«бісеня». Це найбільш приближена до оригінального слова лексична одиниця
японської мови, прямих аналогів воно не має.
5)
Окремим методом перекладу, що був виділений нами саме у цьому
романі, є нестандартний метод, суть якого полягає у поєднанні ієрогліфічного
написання, яке пояснює суть явища чи об‘єкта, та транскрипції оригінального
звучання, записаної фуріганою. В якості прикладу можна навести словосполучення «暖炉飛行船粉» («フルー・パウダー») – «Floo Powder». «Floo Powder» –
чарівний порошок, що дозволяє подорожувати камінами. Ієрогліфічне написання у перекладі несе наступний зміст: «暖炉» – «вогнище, камін, піч», «飛行船»
– «дирижабль, летючий корабель», «粉» – «порошок», тобто «порошок для
польотів через каміни», що відображає значення лексичної одиниці МО. У цей
час надається транскрипція «フルー・パウダー», що відображає звучання одиниці МО.
У результаті філологічного аналізу 18-ти розділів роману було знайдено
та визначено метод перекладу вісімдесяти трьох безеквівалентних лексичних
одиниць. Загалом, в тексті можуть бути виділені 5 семантичних груп, на які по323

діляється зазначена лексика. Нижче приводимо ці групи, приклади лексичних
одиниць, що до них входять, та метод їх перекладу.
1)
Назви закладів, вулиць, шкільних факультетів

ハッフルパフ– Hufflepuff
В перекладі з англійської, «huff and puff» – ономатопоетичний вираз з
значеннями «тяжко дихати» або «чинити сильний опір». У порівнянні, наприклад, з російським перекладом «Пуффендуй», що відображає приблизним аналогом вкладений зміст, японський переклад передає лише звукову оболонку.
Тож, тут використаний метод транскрипції.

夜の闇横丁（ノクターン・よこちょう）Knockturn Alley
«Knockturn Alley» – малоприємна вуличка, що є місцем збору багатьох
відьм та чаклунів, що не викликають довіри. Це місце має виражене негативне
забарвлення. Від англ.«knock» – «удар, неприємність, невдача», «turn» – «поворіт». Дослівно, «Алея, що веде до неприємностей». «Knockturn» у японському
перекладі замінюється на «夜の闇», де «夜» – «ніч», 闇 – «темрява; чорний ринок». Прочитання даного виразу, а саме «ノクターン・よこちょう» подається
у тексті фуріганою. Перекладач навмисно присвоює цьому виразу «неправильне» читання задля збереження оригінального звучання і, водночас, з метою передачі змісту англійського слова, яке може бути незнайомим японському читачеві. Тобто, тут використаний нестандартний метод.
2)
Назви істот, тварин, рослин, соціальних груп

屋敷しもべ妖精– House elve
Хоча «house elve» дослівно перекладається як «домовий ельф», японський переклад більш повний. Так, «屋敷» – «маєток», «しもべ» – «слуга»,
«妖精» – «фея, ельф», тобто «ельф, що служить у маєтку». Це доповнює значення лексичної одиниці, а також висвітлює моменти, що можуть бути незрозумілі японському читачеві. Використаний описовий метод.

鬼婆 – hag
З англ. «Hag» – відьма, тобто традиційна для європейського фольклору
зла чарівниця. Слово «鬼婆» має значення «демониця», «жінка-демон», але нерідко виступає аналогом до англійського слова «hag». В якості методу перекладу можна назвати метод приблизного перекладу.

キューピッド – cupid
Попри існування слова «結びの神», що може слугувати аналогом Купідона, у цьому перекладі використаний саме метод транскрипції, можливо для збереження оригінальної атмосфери.
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3)
Назви магічних предметів, явищ

吼えメール – howler
«Howler» – це лист, що викрикує послання, дослівно «крикун». Японський варіант описує, а не лише називає цей предмет. Дослівно «吼えメール» –
«лист, що кричить».

クァッフル – quaffle
«Quaffle» – оказіоналізм, що позначає один з м‘ячів для гри в квідич,
спортивну гру чаклунського світу, тобто не несе у собі семантичного змісту та
не має ніяких аналогів. Єдиний спосіб перекладу подібних лексичних одиниць
– транскрипція.
4)
Навчальні дисципліни

闇の魔術に対する防衛術– Defence Against the Dark Arts
Вирази дослівно означають «захист від темних мистецтв». У перекладі
використаний метод калькування.

クィディッチ – Quidditch
«Quidditch» – «квідич», назва вигаданого виду спорту у магічному світі.
Не має семантичного ядра та аналогів, тому передається транскрипцією.
5)
Закляття та зілля
Цей розділ представляє особливий інтерес з точки зору перекладу. Так,
більшість заклять передано через схему «транскрипція + опис». Наприклад,
«ルーモス！光よ!» – «Lumos!» (закляття, що викликає світло),
«オフリビエイト！忘れよ!» – «Obliviate!» (закляття, що дозволяє стерти
пам‘ять), «サーペンソーティア！ヘビ出でよ!» – «Serpensortia!» (закляття, що
викликає змію) та інші. Ці приклади наочно демонструють, що перша частина
передає оригінальне звучання, а друга її пояснює. Це можна пояснити тим, що
оригінальні лексичні одиниці побудовані на основі латинських коренів, які інтуїтивно зрозумілі європейцям, але взагалі незрозумілі людині східної ментальності.
З результатів проведеного аналізу можна дійти висновку щодо переважання того чи іншого способу перекладу без еквівалентної лексики в досліджуваному романі. Отже, найбільш поширеним виявився метод транскрипції, що
обумовлено великою кількістю вигаданих назв та міфологічних явищ європейської культури. Однак доволі великий прошарок міфологічної лексики перекладений описовим та приблизним методами перекладу. Окремі явища, зрозумілі
європейському читачу, є взагалі незнайомими японському, тому потребують
роз‘яснювання з боку перекладача, або ж приблизного співвіднесення з міфоло325

гічною культурою Японії. Метод калькування найчастіше застосовується при
перекладі складних словосполучень, що мають у собі декілька окремих компонентів. Найменш поширеним виявився нестандартний метод перекладу, що
поєднує у собі як транскрипцію, так і описовий метод. На нашу думку, попри
рідке використання, він має великий потенціал у перекладі творів з великою
кількістю безеквівалентної лексики на східну, зокрема японську мову. Однією з
особливостей перекладу на японську мову є те, що деякі слова та вирази перекладаються одразу двома методами. Наприклад, «骨生え薬のスケレ・グロ», де
були використані калькування та транскрипція, «グールお化け» – транскрипція
та приблизний еквівалент.
Переважання методу транскрипції для перекладу безеквівалентної лексики, навіть у випадках, коли можливо вжити приблизний еквівалент, свідчить
про бажання перекладача зберегти стиль та атмосферу оригінального твору. У
перекладі майже не зустрічаються поняття, що позначають японські реалії.
Тобто, можна стверджувати що цей переклад базується на принципі
«foreignization», тобто методі, орієнтованому на максимальне збереження оригінальної неповторності твору, що є непростою задачею, особливо в умовах перекладу з європейської мови на східну.
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А. В. Троніна, С. А. Ганжа
ДОСЛІДЖЕННЯ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ У СУЧАСНОМУ
МОВОЗНАВСТВІ
Епістолярний стиль (лат. epistola (epistula) — лист, подання) - функціональний різновид літературної мови, який обслуговує сферу письмових приватних або офіційних стосунків. Уживаний епістолярний стиль, переважно в листуванні, яке, відповідно до теми й мети послання, існуючих традицій, взаємин
кореспондентів, особистості автора, його настрою в момент написання, поділяють на ―родинно-побутове, інтимно-товариське, приватно-ділове тощо‖ [3,
117].
Тривалий час мовознавці недооцінювали теорію епістолярного стилю.
Характерно, що в шкільних підручниках і методичній літературі майже не згадується мова листування, за винятком кількох порад про те, як писати адресу,
як починати та як закінчувати лист. Навіть у змістовному проекті програми
стилістики для середніх шкіл ні словом не згадано про дитячий епістолярій, хоча перераховується багато зразків ділового мовлення тощо.
Український епістолярний стиль від найдавніших часів інтенсивно розвивався і збагачувався, позбавляючись від архаїки і первинного синкретизму. У
рамках історії сучасної української літературної мови основоположником
складного епістолярного стилю, без сумніву, є Т. Шевченко [10, 22 – 24].
У сучасному мовознавстві питання про класифікацію й оптимальну номенклатуру функціональних стилів є одним із найменш розроблених у
функціональній стилістиці. Тому існують різні погляди на правомірність
виділення епістолярного стилю в системі стилістичної диференціації літературної мови.
Деякі мовознавці, пропонуючи стилістичну класифікацію, або відносять
мовні виявлення епістолярного стилю до різновидів тих чи тих функціональних
стилів і тим самим заперечують його існування, або обмежуються занесенням його до номенклатури функціональних стилів без будь-якого спеціаль327

ного лінгвістичного дослідження (Р. А. Будагов [2]; І. Г. Чередниченко [11];
В. В. Виноградов [4]; О. М. Гвоздєв [6]; Т. К. Зоріна [7]; М. Н. Кожина [8] та
інші).
Окремої уваги заслуговує дослідження Л. М. Кецби, де, зокрема, йдеться про те, що ―епістолярний стиль на основі екстралінгвістичних факторів, що
утворюють особливу сферу мовленнєвої діяльності двох локально відокремлених комунікантів, реалізується виключно в письмовій формі. Провідною в
даній сфері спілкування є функція контакту, що визначає необхідне для структури епістолярної мови сполучення взаємообумовлених мовних засобів‖ [5, 8 –
11].
В епістолярному стилі Л. М. Кецба виділяє дві основні групи: офіційноділове листування з різновидами комерційних і дипломатичних листів та приватне листування з різновидами інтимно-побутових та професійних листів.
Найбільш характерні ознаки мови епістолярію виділив дослідник листів
українських письменників М. П. Сірий. У науковій праці ―Структурні типи
звертань в українському епістолярному стилі‖ зазначено, що звертання в
епістолярних матеріалах є однією з найбільш характерних особливостей, які
визначають місце епістолярного стилю в системі функціональних стилів сучасної української мови [5, 8 – 11].
Виділяють такі специфічні особливості мови епістолярного стилю:

вживання просторічної лексики, різних за походженням діалектизмів, архаїзмів;

регулярне вживання займенників першої особи однини в усіх часових формах (минулому, теперішньому, майбутньому часі), оскільки мова йде
від автора листа;

наявність займенників другої особи однини чи множини ввічливого
звертання і, відповідно, дієслівних форм другої особи (звертання до визначеного адресата);

використання специфічних для епістолярної мови емоційноекспресивних мовних засобів – фразеологізмів тощо;

наявність звертань, які найчастіше можуть бути виражені словосполученням або іменником, що супроводжуються означеннями з суфіксами
суб‘єктивної оцінки;

вживання традиційних формул звертань до адресата, різноманітних
побажань, привітань тощо;
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вживання складних і ускладнених конструкцій, частини яких можуть поєднуватись одночасно різними граматичними зв‘язками [5, 8 – 11].
Листам митців, на відміну від приватної кореспонденції адресатів, далеких від літератури за характером своєї діяльності та духовних уподобань, притаманні досить специфічні властивості. По-перше, художня інтроспекція автора: його стиль виявляється в усякому писанні, що виходить з-під пера адресата.
По-друге, письменник реально усвідомлює, що рано чи пізно все ним написане
може зацікавити широку громадськість. Отже, не минути цієї долі епістолярній
спадщині українських письменників-класиків. Щоправда, означене гіпотетичне
міркування впливало і далі впливає на різних авторів неоднаково.
Приватний лист, на відміну від художнього твору, несе в собі
суб‘єктивний образ конкретної особи, але через своєрідне авторське заломлення, крізь ―призму авторської ментальності і рефлексій‖ [9, 57 – 60]. Написання
звичайного побутового листа – творчий акт. Ще більше підстав стверджувати
це, коли маємо на увазі приватний лист письменника, для якого робота над словом – щоденна праця. У побутових кореспонденціях людей, наділених письменницьким обдаруванням, нерідко зустрічаємо справжні художні відкриття,
створені за всіма законами літературної майстерності [9, 57 – 60].
Приватне листування передбачає участь принаймні двох осіб. Щоправда,
учасниками епістолярного спілкування може бути й більше осіб. Скажімо,
якщо ви листуєтесь із батьками, родичами, то коло мовців неминуче розширюється. А отож, без виразів мовного етикету співрозмовникам не обійтись.
Особливість мовного етикету епістолярію виявляється передусім у його
залежності від будови листа, що залишилась майже незмінною за століття.
Як і будь-який інший писемний текст, лист структурно складається із
трьох частин: зачину, основної і завершальної частин. Своєрідність листа полягає в тому, що зачин є здебільшого початковою формулою звертанням, констатацією про одержання листа, вдячність, вибачення, привітання, завершальні,
прощальні формули, побажання, підпис. Тобто лист, подібно до казки, має
особливе орнаментальне обрамлення початку й кінця. В цьому виявляється
спільність їх композиційної організації. В середині листа формули мовного
етикету функціонують більш довільно, залежно від змісту листа. Загалом мовний етикет і структура листа виступають як взаємозумовлені елементи. Вирази
мовного етикету ―тримаються‖ щонайбільше початку і кінця листа.
Формули звертання, що є своєрідним камертоном, від якого залежить подальша тональність листа, вимагають від автора особливої уваги. Вибираючи
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етикетну формулу, варто врахувати фактор адресата, характер взаємин із ним.
Суттєво впливає на вибір початкового звертання настрій адресанта, час, що віддаляє його від попереднього листовного діалогу і, безперечно, зміст, тематика
листа.
Іноді лист не має зовсім початкової формули звертання.
Суттєвою ознакою мовного етикету українського епістолярію аж до середини XX століття є відсутність складених етикетних виразів на початку листа
[1, 30 – 34].
Отже, епістолярна спадщина письменників має художньо-естетичну
вартість, оскільки в ній знайшли своє вираження індивідуальність та
своєрідність стилю творчих людей; стиль приватної кореспонденції безпосередньо пов'язаний із літературними стилями доби, оскільки кожна епоха накладала свій відбиток на написання кореспонденцій; лист письменника постає як
одна із форм самовираження особистості; епістолярій вітчизняних письменників позначений прагненням вийти за вузькі межі інформативно-побутового
листа, пошуками нових жанрових і стильових засобів.
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А. О. Усаненко, О. В. Гурко
АМЕРИКАНСЬКІ СЛЕНГІЗМИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
Сьогодні дослідження сленгізмів є досить актуальним, оскільки сленг
став невід‘ємною частиною сучасної лінгвістики. Сленгізми потупово входять
до складу мови, функціонують в ній, а потім зникають, поступаючись місцем
новим. Однак англійський сленг своєрідний і неповторний, оскільки він народжується в різних соціальних та вікових групах як прагнення до стислості й виразності, подекуди як протест проти довгого слова чи як бажання по-своєму назвати предмет або його властивості.
У наш час сленг є однією з найцікавіших мовних систем лінгвістики.
Сленг найбільш жваво реагує на всі події в житті. Він охоплює і відбиває нові
явища та змінюється в процесі їх перетворень. Проте на сучасному етапі розвитку лінгвістики та перекладознавства сленг ще не є достатньо вивченим та потребує подальшого дослідження.
Проблемою вивчення сленгу займались такі науковці, як Е. Партрідж,
С. Б. Флекснер, В. Фріман, М. М. Маковський, А. Баррере, Ч. Леланд,
І. Р. Гальперін, В. Дж. Бурк (Burke), В. А. Хом‘яков, І. В. Арнольд,
Т. А. Соловйова та ін.
Відомо, що сленг є одним з найсуперечливіших питань англійської лексикографії, оскільки витлумачення цього терміну ускладнено різноманітними
його потрактуваннями дослідниками та авторами словників.
Вперше слово сленг зі значенням ―language of а low or vulgar type‖ зареєстровано в 1756 році; з 1802 сленг трактують як ―jargon of а certain class or
period‖, а з 1818 сленгом називають ―language of а highly colloquial type,
considered as below the level of standard educated speech, and consisting either of
new words or of current words employed in some special sens‖ [6, 55].
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В. О. Дорда кваліфікує термін ―сленг‖ як:
 мову соціально чи професійно відокремленої групи в протилежність
літературній мові;
 варіант розмовної мови (експресивно забарвлені елементи цієї мови),
що не збігаються з нормою літературної мови [3, 39 – 43].
І. Р. Гальперін вважає, що сленг не можливий як окрема самостійна категорія, пропонуючи використовувати термін ―сленг‖ як синонім, англійський еквівалент жаргону [2, 18]. Є. Г. Борисова-Лунашанець, А. Н. Мазурова,
Л. А. Радзіховський також ототожнюють поняття сленгу та жаргону.
Отже, можна стверджувати, що, при всій своїй популярності, ―сленг‖ не
має термінологічної точності в цей час. Проте, наведені погляди уможливлюють узагальнення найістотніших його властивостей, зокрема:
 сленг – це не літературна лексика, а слова і поєднання, що знаходяться за межами літературної англійської (Standard English) – з погляду
потреб сучасної літературної норми;
 сленг – це лексика, що виникає і яку використовують насамперед в
усному мовленні;
 сленг – це емоційно забарвлена лексика;
 залежно від сфери вживання сленг можна поділити на загальновідомий, загальновживаний (General Slang), маловідомий і такий, що вузько використовують (Special Slang);
 до сленгу уналежнюють різні слова і словосполучення, за допомогою
яких люди можуть ототожнювати себе з певними соціальними і професійними групами;
 сленг – це жива, рухлива мова, яка йде в ногу з часом і реагує на будьякі зміни в житті країни і суспільства.
У лінгвістиці наявні кілька підходів до класифікації моделей перекладу,
один з яких пропонує З. Д. Львовська. Мовознавець зазначає, що, керуючись
принципом зв‘язку між мовними значеннями та змістом мовленнєвої діяльності, всі наявні теорії перекладу автор поділяє на два основні типи: мовні та комунікативні, припускаючи у цьому разі належність деяких теорій до перехідних
випадків [7, 54].
І. В. Корунець, залежно від структури, мовного рівня та мети перекладу,
розрізняє кілька засобів перекладу: буквальний, лексемний, послівний, підрядковий та описовий переклад [5, 160].
Буквальний переклад (litteral translation) – переклад, при якому передано
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буквений чи звуковий склад оригіналу. Буквальним перекладом відтворено
одиниці фонетичного та лексичного рівнів. Переважно цим засобом перекладу
представлені власні та географічні назви, імена та реалії. До буквального перекладу уналежнюють:
 транслітерування – відтворення буквеного складу оригіналу: Ben
Franklin – Бен Франклін (стодоларова купюра); Suzy – Сюзі (доларова
монета).
 транскрибування – відтворення звукового складу оригіналу: loser – лузер; punk – панк; skinhead – скінхед.
Для кожної пари мов наявні певні правила передачі звукового складу лексеми мови оригіналу, фіксують випадки збереження елементів транслітерування та традиційні винятки. Під час англо-українських перекладів елементи транслітерації, що найчастіше трапляються при транскрибуванні, виявляються, здебільшого, при:
1) транслітеруванні деяких редукованих голосних та приголосних, що не
вимовляються: Dorset – Дорсет; Campbell – Кемпбел.
2) незбереженні подвійних приголосних між голосними та в кінці слів після голосних: boss – бос.
3) збереженні деяких особливостей правопису слова, які дають змогу наблизити звучання слова при перекладі до вже відомих зразків: Hercules missile –
ракета ―Геркулес‖; Deescalation – деескалація; Columbia – Колумбія.
 калькування – відтворення не звукового, а комбінаторного складу
слова або словосполучення, коли морфеми або лексеми мови оригіналу перекладаються відповідними елементами мови перекладу: air head
– порожня голова; bookworm – книжний черв'як; pass-fail – залікнезалік.
Лексемний переклад (verbal translation) – застосовується, коли треба відтворити значення окремого слова [5, 184]:
 перекладацький еквівалент – засіб перекладу, що відтворює зміст іншомовного оригіналу на одному з рівнів еквівалентності: beef – проблема; bug out – списувати; bust – невдаха; clam – помилка; duckets –
гроші; poop sheet – розклад занять.
Також потрібно відзначити, що лексичні одиниці, запозичені українським
сленгом з англійського та американського, не становлять особливих труднощів
для перекладу: bucks – бакси та ін [4, 18].
Крім того, українська мова з її великою кількістю префіксів, суфіксів та
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закінчень надзвичайно підходить для словесного імпорту. Частина англіцизмів
входить до складу лексики української мови без морфемної зміни, наприклад:
father – фазер; friend – френд.
Інша частина зазнала певних змін, підпорядкувавшись нормам української мови, зокрема, в словах: shoes – шузи; trousers – траузери [8, 48].
На нашу думку, найбільші труднощі при перекладі сленгових одиниць
полягають у тому, що сленг – шар лексики, який постійно рухається, й словники не в змозі наздогнати розвиток мови в цій сфері. Крім того, багато лексичних
одиниць сленгу швидко виходять із ужитку, тому словники не встигають їх зафіксувати. Натомість, найбільша складність у роботі зі сленгом ‒ знаходження
сучасних еквівалентів.
Отже, перекладаючи сленг, найприроднішим є використання функцій
аналогів за наявності їх в мові перекладу. За їх відсутності можна вдатися до
просторіччя, що додає тексту, який перекладають, необхідну характеристику
відхилення від літературної норми [1, 185]. Також за відсутності еквівалентів
потрібно тлумачити чи роз‘яснювати значення, тобто використовувати описовий переклад.
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О. В. Усс, О. А. Хрушкова©
ФУНКЦІЇ ІСТОРИЗМІВ У РОМАНІ
ЮРІЯ МУШКЕТИКА «СЕМЕН ПАЛІЙ»
Словниковий склад мови, і української зокрема, безперервно розвивається, тому що розвивається і саме людське суспільство. Поява y мові нових слів
або розширення значення старих слів зумовлене потребою людини називати
нові предмети, явища, поняття, що з‘являються в сучасному суспільноекономічному, політичному і культурному житті народу. І навпаки, зникнення
старих предметів, явищ, понять зумовлює зникнення слів, що їх позначали натомість, перехід мовних одиниць із активної сфери до пасивної відбувається
постійно, причому загальновідомо, що інноваційні процеси інтенсивніші, ніж
архаїзація. Тому розвиток лексичного складу мови характеризує поступальність, яка виражена в постійному збагаченні й удосконаленні як мови в цілому,
так і лексики зокрема. Через те, що у мові постійно відбуваються такі процеси,
як поява нових слів та вихід з ужитку застарілих, лексика української мови відповідно поділяється на активну та пасивну.
Застаріла лексика має вагомий вплив на формування сучасної української
літературної мови. Вона є важливим засобом художньо-словесної творчості
і залишається актуальним предметом лінгвістичних досліджень українських
мовознавці, як-от: І. Білодіда [1], В. Ващенка [2], А. Грищенка [4],
М. Жовтобрюха [5], А. Коваля [6], В. Русанівського [9], Г. Скрипник [10],
О. Тараненка [11].
Історична проза є об‘єктом зацікавлення лінгвістів, зокрема дослідження
історизмів та архаїзмів. Мета нашої статті – визначити стилістичні функції пасивного шару лексики у повісті Ю. Мушкетика «Семен Палій». Актуальність
теми зумовлена зростанням уваги до питань складу застарілих одиниць, які на
сучасному етапі розвитку мови ще малодосліджені.
Мова історичних художніх творів двопланова за своєю природою. За жанром твір Юрія Мушкетика «Семен Палій» – історична повість, де співіснує
сучасна письменникові мова та мова зображуваної епохи. Доцільним буде аналізувати пасивний шар лексики художнього твору, зосереджуючи увагу на стилістичних функціях історизмів та архаїзмів.
Історизми закріплені за певною історичною епохою. Така лексика висту©
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пає у тексті в ролі темпорального показника, що уналежнює зміст твору до певного реального часу, тобто в ролі тих особливих мовних засобів, що співвідносять зміст тексту з певним реальним часом. У свою чергу, архаїзми використовуються для піднесеної та зниженої функції.
Історизми у повісті Ю. Мушкетика доцільно поділити на такі лексикосемантичні групи: 1) слова, що характеризують соціальний стан особи, та слова, що позначають колишній державний і суспільно-політичний устрій: наймичка [7, 25],челядник [7, 27, 346], джура [7, 22], рейтар [7, 17, 55], ксьондз [7,
82], драгун [7, 55, 273], сердюк [7, 21]), кірасир [7, 384]; 2) назви зброї: бердиш
[7, 73], риштунок [7, 23, 50,100], пернач [7, 104], пістоль [7, 56], ятаган [7,
61, 13], карабеля [7, 119]; 3) назви споруд та їх частин: рундук [7, 146], курінь
[7, 32], обземок [7, 234], ризниця [7, 98], шанці [7, 153, 362], ратище [7, 233,
351], редути [7, 380]; 4) назви колишніх професій та урядових посад: товмач
[7, 128], пахолки [7, 181], титар [7, 158]; 5) назви одягу та їх частин: кафтан
[7, 65], сап‘янці [7, 6, 9], личаки [7, 34], кирея [7, 3, 13, 347], охабня [7, 5].
Ступінь застарілості того чи іншого слова залежить від того, яке місце
певного слова в лексичній системі мови, поширеність і тривалість його вживання у минулому в складі активної лексики, наявність чи з активного вжитку. Стилістичні функції застарілих слів виявляються у максимальній реалізації
цих можливостей в контексті. Використання застарілої лексики української мови зумовлене необхідністю вибрати найвиграшніший у художньому розумінні
варіант серед можливих номінацій [8, 85].
Історизми, виконуючи функцію прямого називання старовинних реалій,
водночас є засобом відтворення національно-історичної своєрідності епохи козаччини, що змальована у повісті «Семен Палій» Ю. Мушкетика. Стилістичні
знахідки письменника яскраво передають специфіку живої народнорозмовної
мови, відтворюють колорит минулого воєнного та післявоєнного життя: «Тут не
так просто, хаптуркою не відбудешся» [7, 119]; «Остогидли мені всі ці турбації, осісти думаю» [7, 31]; «А супостати не сплять, гострять ножа за моєю
спиною» [7, 117]. Наведені застарілі одиниці хаптурка, турбації, супостати
перейшли до складу пасивної лексики, набувши емоційно-експресивного значення: «хабар», «турбота», «ворог».
Особливе місце письменник ХХ століття відводить історизмам, що
пов‘язані з уведенням адміністративної документації: «Зеленський згадав, що
пани не написали кондиції, і наказав завернути їх» [7, 106]; «Йому бридко було
слухати ці помпезні реляції» [7, 66]. Лексеми кондиції, реляціі використані у
336

значенні: «умова договору, угода», «письмове повідомлення про хід бойових
дій війська» відповідно.
Історизми на позначення військової зброї репрезентовані лексемами: «Не
встигне доскочити до Семашка, вихопив ятаган» [7, 61]; «Дяк чекав на них,
розглядаючи коштовну карателю» [7, 119]; «На майданах вдень і вночі дзвеніли ковальські молоти, перековуючи коси в наконечники для ратищ» [7, 233].
Номени ятаган, карабеля, ратище у дослідженій повісті вжито в значеннях:
«старовинна холодна зброя, що має фігурний вигин, увігнуте лезо»,«крива
шабля», «спис».
Лексика пасивного вжитку виступає засобом індивідуалізації персонажів,
наприклад: «Заткни пельку, бо й тобі буде те ж, що й чоловіку, кодло ви зрадницьке» [7, 306]; «Іч, хитрющий, лотрижник, ти дивись як піддобрюється» [7,
179]; «та один дука шепнув, що Братковський не видав спільників» [7, 267];
«вони самі панів, як гаспидів подавлять» [7, 216]; «А, це ти, харцизяко!» [7,
103]. Головною причиною звернення письменника до застарілих слів є здатність цих слів набувати у контексті мовленнєвої стилістичної забарвленості, в
деяких випадках вони можуть сполучатися з нейтральними лексемами.
Ще однією стилістичною функцією можна вважати прагнення автора до
створення урочистості, пафосу, піднесеності описуваних подій. Такий прийом
використовує за допомогою назв історичних місць: «Де там, цар наказує вийти
під Азов з п‘ятнадцятьма тисячами комонних і п‘ятьма піших» [7, 166]; «Незабаром по шляху від Батурина швидко чалось кілька розкішних, запряжених
цугом ридванів та карет» [7, 35]. Письменник часто вводить у канву твору лексеми семантичної групи на позначення назв історичних осіб: «Дружкевич,
розстібаючи верхні гаки вишитої барми» [7, 88]; «Незважаючи на куряву, Мазепа одягнув дорогий, жалуваний царицею кафтан, усипаний перлами та коштовним камінням» [7, 65]; «Покійний Собєцький, то король з головою на плечах, а не з мідницею був, і не такий уже й лихий, скоріш безвільний» [7, 223].
У повісті можна натрапити на яскраві порівняння, метафори. Наприклад,
«червона пляма піднімалася по небу, здавалося, що ще набрякає вмочена в кров
хустка» [7, 242], «вогонь не охоплює швидше солому, як охопило повстання сусідні повіти» [7, 250]. На думку О. Пулинця, у повісті простежуються соціально насичені мовностилістичні засоби, зокрема антирелігійного змісту: «Після
сповіді гетьман відчув себе вільно, немов після хорошої лазні з дороги» [7, 115],
або «…натовп зупинився перед цілою шеренгою хрестів, які загрозливо блищали проти сонця» [7, 189]. Можливість використання застарілих слів залежить
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від їх експресивності, внаслідок рідшої вживаності вони вносять у мову деяку
незвичайність, виразність. З появою нових значень застарілі архаїчні значення
слова можуть надавати слову нової функціонально-стильової забарвленості.
Отже, автор використав у творі на історичну тематику лексеми, які позначають реалії XVIII століття, що стали засобом розкриття внутрішнього стану
героїв у воєнний період, відтворення колориту мови епохи польського поневолення українського народу.
Під час аналізу повісті Ю. Мушкетика «Семен Палій» було відзначено,
що найпродуктивнішими виявилися тематичні групи на позначення зброї, назв
професій, імен історичних осіб. Найменша кількість одиниць зафіксована
у групі часових та географічних понять, назв споруд та одягу.
На сьогодні глибокого аналізу потребують лексеми застарілого пласту
мови. Подальше студіювання застарілих одиниць у літературній мові сприятиме розробці класифікацій, структурний аналіз, виокремлення стилістичних функцій аналізованої лексики.
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О. О. Хижняк
РОЛЬ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ
У статті проаналізовано фразеологічні одиниці, що стосуються зорового
та слухового сприйняття з точки зору їхньої структури та семантики.
Утворення фразеологічних одиниць, їхня щоденна поява – це живий і постійний процес, викликаний самою потребою людського спілкування. Процес
розуміння й аналізу фразеологічного складу мови – це шлях до пізнання ментальності народу, його уявлень про світ і сприйняття себе в цьому світі.
Мовознавець І. І. Огієнко писав: «…І поки живе мова – житиме й народ
як національність... От чому мова завжди має таку велику вагу в національному
рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань » [6, 239–240].
У період радикальних змін уся мовна система збагачується, реагуючи на
виникнення нових понять, явищ, реалій суспільного життя людини. Найбільшою динамікою розвитку відзначається, перш за все, лексичний і фразеологічний рівні. Саме тому фразеологічні одиниці є актуальним об‘єктом багатьох досліджень.
У традиціях сучасного мовознавства фразеологія розглядається як підрівень загального лексичного рівня мови. Однак поглиблене вивчення основної
одиниці цього підрівня – фразеологізмів, намагання вчених істотно розширити
уявлення про неї в теоретико-практичному аспекті дають підстави для виокремлення цієї галузі лінгвістичної науки в самостійну дисципліну. Неоціненний
внесок у розробку теорії і практики сучасної фразеології внесли праці таких лінгвістів, як В. Л. Архангельський [3, 26], М. М. Шанський [13, 35] та ін. Слід
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зазначити, що лише незначна кількість праць присвячена дослідженню фразеологічного складу української мови у світлі лінгвістичної прагматики. На ґрунті
української фразеології були здійснені спроби комплексного аналізу мовного
матеріалу саме з позицій семантичної прагматики, лінгвокультурології, когнітивної лінгвістики, семіотики (В. Д. Ужченко [10, 35] та інші), але слід зазначити, що таких досліджень небагато. Більша частина досліджень української фразеології виконана в межах традиційної граматики, порівняльно-історичного і
структурно-системного підходів.
Нині залишається багато невирішених питань, серед яких – проблема визначення фразеологізму. О. Д. Пономарів, наприклад, вважає, що фразеологічною одиницею, або фразеологізмом, називається стійке сполучення слів, граматично організованих за моделлю словосполучення або речення [7, 80]. На думку М. М. Шанського, фразеологічна одиниця – це відтворювана в готовому вигляді одиниця мови із двох і більше наголошуваних компонентів слівного характеру, фіксована (тобто постійна за своїм значенням, складом і структурою)
[13, 10–15]. Л. Г. Скрипник дає таке визначення: « Фразеологізм – це лексикограматична єдність двох і більше нарізно оформлених компонентів, граматично
організованих за моделлю словосполучення чи речення, яка, маючи, цілісне
значення, відтворюється в мові за традицією, автоматично»[8, 11].
На думку доцента С. А. Ганжі [5, 15], фразеологізм має певну низку
ознак.
1.
Фразеологічне значення.
Основна особливість значення ФО полягає у тому, що воно виникло внаслідок метафоричного та метонімічного переосмислення вільного словосполучення чи порівняння і нічого спільного вже не має зі значенням тих складових
частин, у процесі переосмислення яких воно утворилось.
У фразеологічному значенні розрізняють три його аспекти: денотативний,
сигніфікативний, конотативний.
Денотативний аспект фразеологічного значення – це об‘єм поняття, що
містить мінімум інформації для ідентифікації референта.
Під сигніфікативним аспектом фразеологічного значення розуміють обсяг
інформації, який несе фразеологізм стосовно позначуваного ним елемента екстралінгвістичної дійсності. «Денотативно-сигніфікативний аспект фразеологічного значення, — зазначає В. М. Білоноженко, - є об‘єктивним елементом і відповідає його логіко-предметному змістові» [4, 75]. Конотативний аспект фра340

зеологічного значення складається із емоційного, експресивного, оцінного і
функціонально-стилістичного компонентів.
2.
Наявність граматичних категорій.
Фразеологізми вступають у смислові та граматичні зв‘язки з іншими мовними одиницями, виконуючи як єдине ціле роль того чи іншого члена речення.
3.
Компонентний склад фразеологічних одиниць.
Особливість цієї ознаки в тому, що компонентний склад фразеологічного
одиниць є постійним, відтворюваним за традицією. Компоненти фразеологізмів
не виражають свого лексичного значення, їхні граматичні та лексикограматичні зв‘язки мають суто формальний характер, тому вони втрачають
свою функціональну самостійність, парадигматичні та синтаксичні властивості.
Фразеологічні одиниці вступають у зв‘язки з членами речення не окремими
своїми компонентами, а як цілісна одиниця.
Також і немає одностайної думки щодо класифікації фразеологізмів. Важливе значення цієї проблеми підкреслює Л. Г. Авксентьєв: « Вивчення різних
класифікацій фразеологічного складу мови допомагає з‘ясувати природу фразеологічних одиниць, а також їх місце та особливості функціонування в мовній
системі» [1, 59].
Заслуговує на увагу класифікація за граматичною формою і семантичними ознаками, опрацьована в низці праць В. А. Архангельським [3, 25–30]. Дослідник вважає за доцільне поділяти фразеологічні одиниці на фраземи (фразеологізми зі структурою словосполучень) і стійкі фрази (фразеологічні одиниці,
утворені за моделлю простого чи складного речення). Л. Г. Скрипник, аналізуючи фразеологічні одиниці в синхронному плані, виокремлює два структурнограматичні класи: фразеологізми, організовані за моделлю словосполучення;
фразеологічні одиниці, організовані за моделлю простих або складних речень
[8, 23].
Виходячи із цього, метою статті стало завдання виявити та описати структурні моделі та семантику українських фразеологізмів, організованих за моделлю словосполучень, що позначають відчуття людини, а саме фразеологізми
зорового та слухового сприйняття.
Розглянемо, як відчуття класифікують у науковій літературі. Знання про
навколишній світ людина отримує через психічні процеси. Відчуття — психічний пізнавальний процес, який полягає у відображенні окремих властивостей,
предметів та явищ навколишнього світу. Відчуття — це сенсорний процес та
його результат (сенсорний образ) психічного відображення суб'єкта окремих
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властивостей предметів та явищ при безпосередній дії фізичних та хімічних подразників на периферію аналізаторів (якою є органи чуття та рецептори).
Оскільки мета нашого дослідження полягає в аналізі фразеологічних одиниць зі структурою словосполучень, то за основу слугуватиме граматикоструктурна класифікація Д. В. Ужченка та В. Д. Ужченка, які виокремлюють
такі основні розряди фразеологізмів, побудованих за моделлю словосполучень:
іменникові; дієслівні; прислівникові; прикметникові [11, 104–109].
У процесі дослідження фразеологізмів як джерела фактичного матеріалу
були використані фразеологічні словники сучасної української мови [9; 11].
Методом суцільної вибірки було відібрано фразеологізми на позначення зорового та слухового сприйняття.
Аналіз фактичного матеріалу свідчить, що найчисленнішим класом фразеологічних одиниць зі структурою словосполучення є дієслівні моделі. Під
дієслівними фразеологічними одиницями розуміють фразеологізми, стрижневим словом яких є дієслово.
Дієслівні фразеологічні одиниці представлені нами такими семантичними
групами:

зорові відчуття (блимнути очима (оком) — «дивитися, поглядати на
кого-, що-небудь, виражаючи певні емоції» [11, 35], вбирати очима (в очі, поглядом) — «оглядаючи, сприймати, запам‘ятовувати бачене» [12, 70]);

слухові відчуття (доноситися (долітати) до вуха — «ставати чутним,
доступним для слухового сприймання» [11, 262], аж у вухах лящить — «який
сильно діє на слух; дуже голосний, гучний» [11, 457–458]);
Щодо семантики прислівникових фразеологічних одиниць, то вони розподілені нами на такі групи:

зорові відчуття (мов баран на нові ворота — «не розуміючи, здивовано дивитися на когось» [9, 194], як сорока в (на голу) кістку — «дуже уважно, приглядаючись до чогось» [11, 844], на свіже око — «не бачивши перед
цим»

слухові відчуття: «тугий на вухо (на вуха)» — глухуватий, який погано чує.
Іменникові фразеологізми – це фразеологічні одиниці, функціонально
співвіднесені з іменником. Структура іменникових фразеологічних одиниць
найчастіше являє собою стійку сполуку стрижневого іменника з прикметником
(сліпа курка — «людина, яка погано бачить» [12, 406]; глуха тетеря — «людина, яка погано чує» [11, 881]);
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У середині цього класу було виокремлено такі семантичні групи:

зорові відчуття (гостре око — «хтось добре бачить; спостережливий, кмітливий» [11, 583]);

слухові відчуття (туге вухо — «хтось має поганий слух» [11, 163],
Прикметникові або ад‘єктивні фразеологічні одиниці – це фразеологізми, стрижневим компонентом яких є прикметник. М. Ф. Алефіренко наголошує
на важливості того, що в «процесі становлення і функціонування ад‘єктивних
фразем відбуваються складні міжрівневі взаємовпливи. Неврахування такої взаємодії або недооцінка її ролі у визначенні семантико-граматичної природи
ад‘єктивних фразем приводить до помилкових уявлень про сутність фразеологічних одиниць цього семантико-граматичного розряду, коли ад‘єктивними
вважаються всі стійкі словосполучення, до компонентного складу яких входить
прикметник» [2, 59].
З-поміж прикметникових фразеологічних одиниць нами виокремлені семантичні групи на позначення:

слухових відчуттів (тугий на вуха — «глухуватий, який погано чує»
[11, 902],

зорових відчуттів (на свіже око — з сл. помітити, побачити «не бачивши кого-, чого-небудь ніколи або тривалий час»; бите око —«людина досвідчена, швидко орієнтується» [11, 583]);
Отже, було проаналізовано фразеологічні одиниці, з точки зору їхньої
структури, що позначають відчуття людини. Виявлено, що найбільшу групу
фразеологізмів, утворених за моделлю словосполучення, становлять дієслівні,
найменшу – прикметникові сталі сполуки. Що стосується семантики стійких
словосполучень, то більшість фразеологізмів стосується позначення зорових
відчуттів.
Виконавши таку плідну роботу, ми дійшли висновку, що використання
фразеологізмів дає змогу:

посилити наочність і образність тексту;

створити потрібну стилістичну тональність (урочистості, піднесеності або зниження);

більш яскраво висловити своє ставлення до інформації, передати
авторські почуття і оцінки.
Виразність фразеологізмів може посилюватися в результаті їх перетворень (розширення, спрощення, заміни слів) і перехід із індивідуально343

авторських в загальномовні . Фразеологізми роблять мовлення виразнішим,
влучнішим, дотепнішим.
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І. Б. Федоренко, Н. О. Черниш
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ З КИТАЙСЬКОЇ МОВИ
«ЩОДЕННИКІВ БОЖЕВІЛЬНОГО» ЛУ СІНЯ
Для якісного перекладу має значення формальна схема твору. Це поняття
багатозначне, воно може включати в себе і стиль, і пунктуацію і навіть шрифт
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самого тексту. В англійській мові таким чином називають два типи перекладу:
семантичний та прагматичний. Семантичний тип перекладу це передача на
нашу мову всіх реалій китайської мови, при прагматичному перекладі, перекладач просто відтворює зміст, забуваючи про оригінальну форму. Особливістю
китайської мови, є надзвичайна експресивність слів, багатозначність та синонімічність. Кожний твір, як і в старовину так і згадані «Щоденники божевільного» початку двадцятого сторіччя 狂人日记 (kuángrén rìjì) наповнений
метафоричним значенням, алюзіями і так званими посиланнями. Тому існує таке поняття, як言外之意(yánwàizhīyì) – приховане значення. Приховане значення
твору може бути авторським задумом. І тому «переклад метафори буде розглядатись, як комунікативний акт, котрий також є міжмовним та міжкультурним»
[2, 664].
«Щоденники божевільного» встановлюють новий тип спілкування між
автором та читачем. «Питання сенсу, невдалих спроб спілкування, прогалини в
розумінні та неясність сприйняття є головними проблемами самої історії, вони
кругом вбудовані в текст, в якому очі та бачення чого є головними зв‘язними
мотивами» [1, 173]. «Щоденники божевільного» є, власне, своєрідним розмірковуванням над китайською традиційною культурою. Сам образ божевільного
зустрічається і в знаменитих «Бесідах і судженнях» Конфуція, цим автор натякає що поняття божевілля не зовсім чуже та дивне китайській культурі. Божевільний читає в очах селян намір з‘їсти його, він бачить не людей а буквально хижих звірів перед собою. «Бачити означає потрапити в пастку, із якої вже
немає виходу. На одному рівні божевільний «неправий», проектуючи власний
«комплекс переслідування» на інших, та на іншому рівні він «правий» бо посправжньому відчув канібалізм, який характеризує китайське суспільство» [1,
174].
Для прикладу взято імена кількох перекладачів, українських – Івана Чирка та Лідії Голубничої, російського – Володимира Сорокіна, та англійськогих
перекладів – співавторства Яна Сьєньї та Гледіс Янг, а також переклад Джулії
Лавел. Все лексичні та семантичні особливості тексту кожен перекладач передає по-своєму.
Наприклад, назва селища狼子村lángzǐ cūn переведена всіма перекладачами із збереженням замислу автора – «село Вовче», а в англійському варіанті та
в перекладі Лідії Голубничої «Wolf Cub Village» тобто «село Вовченяти», що
передає всім відому метафору «людина людині вовк» та відображає мотив всього тексту – хижість людей. Та більшість метафор твору – зображувальні, ство345

рені на основі видимого порівняння, або надмірної гіперболізації. Уривок
«那青面獠牙的一伙人» (Nà qīngmiànliáoyá de yī huǒ rén), при дослівному перекладі натякає на китайську міфологію «банда людей із синіми мордами та стирчащими зубами», яке можна перекласти як «синьоморда зубаста компанія».
Іван Чирко переклав уривок із невеликим зображуваним ефектом «юрба людей
з темними обличчями і вишкіреними зубами». Ян Сьєньї та Гледіс Янг теж
зробили подібним чином, зберігши частину оригіналу «green-faced, long-toothed
people» (із зеленими обличчями, довгими зубами). Найяскравіше це словосполучення звучить у варіанті Лідії Голубничої: «усмішки мертво-стaлевих лиць із
вишкіреними іклaми», де певна міфологічність зникає за рахунок більшої
експресивності перекладу. Існує проблема перекладу традиційних китайських
конструкцій, особливо метафор пов‘язаних із органами тіла людини. Наприклад, фраза «胆子却比他们还壮» при дослівному перекладі звучить, як «мій
шлунок сильніший чим їх», в китайській мові навіть без контексту, ця фраза говорить про хоробрість людини, тому Іван Чирко, Володимир Сорокін, Ян
Сьєньї та Гледіс Янг скористались прийомом генералізації, та передали лише
значення цієї метафори «але все ж таки хоробріший за них». Однак Джулія
Лавелл все таки замінила тілесну метафору ближчою до нас іншою тілесною
метафорою: «Yet I felt no fear: my nerve remained steadier» (Проте я не відчував
страх, мої нерви залишались спокійними), замість «шлунок» сказавши «нерви»,
подібним шляхом пішла і Лідія Голубнича «моі жижки міцніші зa іхні!», показавши суто українським словом суто китайське поняття. Сталі конструкції,
особливо так звані веньянізми створюють труднощі через свою стислість та лаконічність. «荒唐之言» huāngtángzhīyán в буквальному перекладі звучить як
«несерйозна мова» чи «пуста мова» , тобто брехня, але у кожному варіанті перекладу, словосполучення розглядається як метафора, і перекладається посвоєму. Ян Сьєньї та Гледіс Янг переклали цей вираз як «wild statements» (дикі
заяви), Джулія Лавелл сказала, що «the text was fantastically confused» (текст був
надзвичайно заплутаним). Чирко написав ближче до оригіналу «в них траплялося безліч нісенітниць», Голубнича додала, що «було в ньому чимaло просто
aбсурдних тверджень» Сорокін на відміну від інших перекладачів, власне повністю по-своєму інтерпретував саме речення, де був згаданий веньянізм, не
переклавши його взагалі, використавши прийом генералізації при перекладі, а
також принцип еквівалентності, однакового об‘єму інформації між мовою
оригіналу та перекладача, саме цим і пояснюється відсутність як-такого перекладу
виразу
«荒唐之言».
Тому
просте
речення
оригіналу
:
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«语颇错杂无伦次，又多荒唐之言；» в нього стало «Повествование было весьма путаное, отсутствовала последовательность в изложении, встречалось множество бессвязных слов».
Значення деяких метафор для читача буде зрозуміло, однак звучатиме
дивно, як в реченні «他便变了脸，铁一般青» (Він помінявся у обличчі, весь
посинів мой той чавун). Володимир Сорокін, Іван Чирко зберегли цей «чавуновий відтінок»: «оно стало совсем темным, как чугун» та «потемніло, мов чавун», однак Лідія Голубнича змінила не відтінок кольору а метод його зображення «воно стaло мертво-стaлевим», однак Ян Сьєньї, Гледіс Янг та Джулія
Лавелл взагалі вирішили обійтись без «сталі»: «and he grew ghastly pale» (він
став жахливо блідим) або «ghastly white» (жахливо білим).
Остання частина твору стала класичною, так званою візитною карткою
твору, по якому його впізнають як на батьківщині так і в інших країнах:
«没有吃过人的孩子，或者还有？救救孩子……» (Чи зостались ще чи ні, діти
які не їли людей? Прошу, врятуйте дітей…). Якщо в оригіналі таке питання
звучить «Не залишилось хіба дітей, які не їли людей, чи все ще зостались?», не
типова конструкція для вітчизняної та й для російської і англійської мов, тому
складносурядне розділове речення в усіх перекладах замінено на звичайне загальне питання: «Може, ще є діти, які не їли людей?» або «Perhaps there are
still children who have not eaten men?», що зробило речення доступнішим та зрозумілішим.
Особливість перекладу відомої класичної фрази твору «救救孩子……»
«Врятуйте, врятуйте дітей…» полягатиме у пунктуації речення: чи це буде крик
відчаю чи останні слова вмираючого. В оригіналі це останнє речення носить
відтінок незавершеності, символізуючи вічність проблем моралі суспільства.
Іван Чирко залишив три крапки, однак наголосив на розпачі «божевільного»,
додавши знак оклику: «Врятуйте, врятуйте дітей!.. ». Сорокін вирішив закінчити твір відчайдушним криком про допомогу, поставивши лише знак оклику:
«Спасите детей!» Лідія Голубнича переклала цей рядок, як і Чирко, із трьома
крапками та знаком оклику, та змінила структуру речення, подвоївши його
«Рятуйте дітей, рятуйте дітей!..». Варто сказати, що і в оригіналі «рятуйте» повторюється двічі, ніби останнє прохання вмираючого, тож стилістика даного
перекладу більше всього відповідає оригіналу. Ян Сьєньї, Гледіс Янг та Джулія
Лавелл переклали найближче до оригіналу, просто поставивши три крапки:
«Save the children. . . .».
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Із даних зразків найбільш цікавими є переклад Лідії Голубничої та Джулії
Лавелл. Ліді Голубнича додала до перекладу певну милозвучність, та метафори,
які при перекладі втратили б свій блиск, вона зробила яскравішими. Джулія Лавелл серед англійських перекладів була ближче всього до золотої середини між
ідентичністю перекладу та власною творчою інтерпретацією, на відміну від
практично дослівного копіювання оригіналу інших зразків. Тож цінність будьякого перекладу полягатиме у його самобутності, та найдостовірнішій передачі
духу оригінального тексту, за допомогою стилістичних та лексичних прийомів
перекладу.
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О. Г. Чемерис
ПОЛІСЕМІЯ ЯК ОСНОВА АНГЛОМОВНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГРИ НА
ОСНОВІ РОМАНУ «ПОСМЕРТНІ ЗАПИСКИ ПІКВІКСЬКОГО КЛУБУ»
Полісемія − поширене лінгвістичне явище в англійській мові. Р. Уоррелл
у своїй книзі «Science of Human Behavior» наводить такі дані: 500 найуживаніших слів англійської мови передають понад 10 000 значень. Причому, чим
більш вживаніше слово, тим більше розвинена система його похідних значень.
За іншими підрахунками, на одне англійське слово в середньому припадає до 25
значень. У зв'язку з цим полісемія є предметом дослідження багатьох лінгвістів
[8].
У словниках лінгвістичних термінів Д. Е. Розенталя і О. С. Ахманової подані близькі визначення полісемії. «Полісемія - наявність у одного і того ж слова (у даної одиниці вираження, що характеризується всіма формальними ознаками слова) кількох пов'язаних між собою значень, що зазвичай виникають в
результаті видозміни і розвитку первісного значення цього слова» [9, 92].
При цьому «реалізацію того чи іншого значення слова здійснює контекст
чи ситуація, загальна тематика мови» [7, 32].
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Схоже визначення дає і В. Єлісєєва (від латинського poly - багато+ sema"знак") - це наявність у мовної одиниці більше одного значення за умови семантичного зв'язку між ними або перенесення загальних або суміжних ознак чи
функцій з одного денотата на інший [4, 124].
Таким чином, всі перераховані вище автори, що визнають наявність
полісемії, виділяють її основною ознакою наявність семантичного зв'язку між
мовними одиницями в тій чи іншій формі. Слід зазначити, що, коли говорять
про полісемію, мають на увазі, перш за все, багатозначність слів як одиниць
лексики. Однак Ю. Д. Апресян вважає, що це визначення не точне. Він стверджує, що таке пояснення полісемії ґрунтується на розумінні слова як основної
одиниці мови, яка насправді такою не є, про що свідчить той факт, що в слові
міститься кілька лексико-семантичних варіантів, тобто лексем, що мають різні
значення [2, 106].
Основні функції полісемії пов'язані з роллю, яку вона виконує в мові, а
саме.
1. Функція економії мовних зусиль. У мові активно діє тенденція до економії мовних зусиль. Світ навколо нас різноманітний, існує велика кількість
найрізноманітніших об'єктів, явищ, але словниковий запас не безмежний і тому
люди використовують одну і ту ж звукову форму слова для називання різних
явищ. Існує прагнення до вираження все більшої кількості смислів, з одного боку, при стабільному кількості засобів вираження, з іншого.
2. Раціональне використання ресурсів людської пам'яті. Людській свідомості властиво бачити світ не дискретним, а цілісним, у взаємозв'язках. Людина
виявляє схожість між об'єктами світу, явищами і на підставі цієї подібності дає
їм однакові імена, називає їх однаковими словами.
3. Збереження єдності слова і забезпечення семантичної стійкості значних
пластів лексики.
Полісемія робить мову живою і образною. Частина слів з часом набуває
більш широкого спектру значень, інші слова, навпаки, проходять стадію звуження значень.
Крім того, полісемія виконує певні функції в тексті залежно від того, що є
джерелом утворення багатозначності: метафора, метонімія або синекдоха. Метафоризація і метонімія виконують кілька вагомих функцій.
1. Номінативна - метафоричне слово з одного боку диференціює значення, але з іншого - інтегрує його за рахунок єдності звучання. Ця функція метафоричного перенесення допомагає досягати вираженню експресії в тексті.
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2. Гносеологічна - метафоричне та метонімічне значення найчастіше використовується для створення нового змісту і організації цілісного змістового
простору
3. Оцінна - в метафорі оцінка тісно пов'язана з двома типами оціночної
діяльності: з одного боку, опора на сенсорне сприйняття, з іншого - це завжди
результат діяльності раціонального мислення. Це найбільш важлива функція
для вираження експресії.
4. Сугестивна функція метафоричного слова та метонімічних слів тісно
пов'язана з наочно-чуттєвою образністю і оціночною функцією.
У романі «Посмертні записки Піквікського клубу» Ч. Діккенс використовував як ситуативний (пов‗язаний із певними комічними ситуаціями), так і лінгвістичний гумор, що базується на низці різноманітних лінгвістичних явищ.
Власне поєднання цих двох видів гумору, а також сатири та іронії, виокремлюють цей роман з-поміж інших творів письменника.
Значною мірою гумор твору створюється й на лінгвістичному рівні, який
набагато складніше, а іноді і взагалі неможливо відтворити в перекладі. Розмаїття засобів, які лежать в основі лінгвістичного гумору, а саме – випадків гри
слів, вражає. Автор використав практично усі варіанти існуючої гри слів. Одним із найцікавіших засобів, який поширений в англійській мові, є зевгма.
Ч. Діккенс використовує її досить широко, як правило, в довгих авторських
відступах або описах. Наприклад, змальовуючи весілля місс Уордл, автор детально описує вигляд мешканців у день весілля: «There were all the female servants, in a brand-new uniform of pink muslin gowns…The old lady was dressed down
in a brocaded gown which had not seen the light for twenty years saving and excepting such truant rays as had stolen through the chinks in the box in which it had been
lain… Mr. Trundle was in high feather and spirits… All the girls were in tears and
white muslin…» [1, 557].
Гумористичний тон уривку задає фразеологізм «to see the light», що означає «to be taken from the place where it had been hidden» [1, 822]. У даному уривку спостерігаємо розширення семантики фразеологічного звороту та одночасну
реалізацію першого й другого семантичних шарів через використання лексеми
«rays», на основі чого відбувається гра слів. Вживання у наступному реченні
подвійного фразеологізму «to be in high feather and spirits», який синтаксично
збігається з конструкцією «to be dressed in certain clothes», є своєрідною емфазою. Кульмінацією уривка є зевгма «were in tears and white muslin». У перекладі
гумористичний тон уривка дещо зменшено: «Всі служниці в новісіньких сукнях
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з рожевого мусліну... Стара леді вийшла до столу в глазетовій сукні, яка протягом двадцяти років не бачила світла, коли не рахувати кількох гультяїв  сонячних променів, що крізь шпарку зазирнули в скриню, де вона лежала. Містер
Трандл тримався бадьоро і майже не виявляв хвилювання. Всі дівчата були в
білому мусліні і в сльозах...» [3, 289]. Як бачимо, автор перекладу дуже вдало
обіграв фразеологічний зворот на початку уривку, використавши його український еквівалент «не бачити світла», який має подібне значення, що і дало
змогу перекладачеві відтворити гру слів. Відтворення фразеологізму «to be in
high feather and spirits» методом описового перекладу розбиває повтор синтаксичної конструкції й, відповідно, знижує гумористичний ефект наприкінці
уривку, хоча кульмінаційний момент – зевгму – в перекладі відтворено.
Далі подаємо приклад подвійного сприйняття одного і того ж поняття: «I
beg your pardon, Mr. Weller,‘ said Mr. John Smauker, agonised at the exceeding ungenteel sound, ‗will you take my arm?‘ ‗Thank‘ee, you‘re wery good, but I won‘t deprive you of it,‘ replied Sam. ‗I‘ve rayther a way o‘ putting my hands in my pockets,
if it‘s all the same to you» [1, 530].
Переклад: «И тут, к великому ужасу мистера Джона Смаукера, Сэм Уэллер начал насвистывать.
− Прошу прощения, мистер Уэллер! – сказал мистер Джон Смаукер, доведенный до отчаяния неподобающими звуками. – Не возьмете ли меня под руку?» [6, 474]. В першому випадку to take somebody‘s arm розуміється як ‗взяти
когось під руку‘, а в другому має значення «позбавляти когось руки».
«Mr. Pott winced beneath the contemptuous gaze of his wife. He had made a
desperate struggle to screw up his courage, but it was fast coming unscrewed again»
[1, 252].
Переклад: «Мистер Потт вздрогнул под презрительным виглядом своей
супруги. Он делал отчаянные усилия подвинтить свою храбрость, но она быстро развинчивалась» [6, 236]. Комічний ефект проявляється за допомогою вживання образної полісемії to screw up one's courage 'зібратися з мужністю' у переносному значенні і в буквальному сенсі.
«Mr. Muzzle opened one half of the carriage gate and immediately slammed it
in the faces of the mob, who relieved their feelings by kicking at the gate and ringing
the bell, for an hour or two afterwards. In this amusement they all took part by turns,
except three or four fortunate individuals» [1, 330].
Переклад: «Мистер Мазль открыл одну половину ворот, чтобы пропустить портшез, пленников и констеблей, и немедленно захлопнул ее перед но351

сом толпы, которая возмущалась тем, что ее отстранили, и горя желанием видеть происходящее, дала исход своим чувствам и начала колотить ногами в ворота и дергать ручку колокольчика, каковое занятие продолжалось без перерыва около двух часов. Этой заве предавались все по очереди, за исключением
трех-четырех счастливцев». [6, 320]. В даному випадку спочатку дві різні одиниці: to take part in something «брати участь у чому-небудь» і by turns «по черзі»,
вони поєднуються в єдине словосполучення to take part by turns «брати участь у
чому - небудь по черзі».
«Lord bless their little hearts, they thinks it's all right, and don't know no better;
but they're the victims o' gammon, Samivel, they're the wictims o' gammon» [1, 383].
Переклад: «Господи, благослови их сердечки, они думают, что все это
очень хорошо, и больше ничего не смыслят; но они – жертвы надувательства,
Сэмивел, они - жертвы надувательства» [6, 347]. В даному випадку, як і в попередньому, у виразі to bless one's heart 'господи помилуй' вводиться додаткове
слово little. Однак у цьому контексті можна помітити і морфологічні зміни слова hearts.
«The most unskilful observer could have detected in his troubled countenance,
a readiness to resign his Wellington boots to any efficient substitute who would have
consented to stand in them at that moment» [1, 252].
Переклад: « Самый неопытный наблюдатель мог бы обнаружить в его
взволнованной физиономии готовность уступить свои веллингтоновские сапоги
любому бесстрашному заместителю, который согласился бы в данный момент
стоять в них перед миссис Потт» [6, 236]. Отже, проаналізуємо прийоми, якими
скористався автор, обігруючи таку ситуацію, як to stand in somebody's shoes. Поперше, він використовує прийом заміни одного елемента іншим, у даному
випадку shoes на boots. По-друге, Діккенс вводить новий компонент: Wellington
(Wellington boots – особливий вид чобіт). По-третє, він змінює слова місцями, а
також вставляє додаткові слова в даний вираз. Порівняльний зворот. «As brisk
as bees, if not взагалі as light as fairies, did the four Pickwickians assemble on the
morning of the twenty-second day of December» [1, 385].
Іронія і гумористичний ефект виникають у зв'язку з використанням порівняльних зворотів as brisk as bees і as light as fairies по відношенню до літніх і
гладких людей, які згадує автор в даному контексті, адже as brisk as bees говорить про рухливість, якою не володіють люди похилого віку, а зворот as light as
fairies – про легкість, якою обділені люди з зайвою вагою.
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О. Г. Ченчевик, М. С. Ковальчук
СЛОВОТВІР КОСМЕТИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ
МОВИ ХІХ – ХХ СТ.
Інтерес учених-лінгвістів до природи терміна, його виражальних можливостей, специфіки утворення та закріплення в мові обумовлений своєрідністю
терміна як смислової одиниці.
Термінознавство – молода галузь, однак серед її дослідників можна назвати багато таких вагомих імен, як В. Н. Головін, П. С. Єфименко,
А. С. Д‘яков,
М. В. Кочан,
В. М. Лейчик,
Г. П. Мацюк,
Т. І. Панько,
Г. Г. Холодний та ін.
За останнє десятиліття в українському мовознавстві з‘явилося чимало
фундаментальних досліджень, присвячених вивченню галузевої термінології
(І. М. Кочан, Н. І. Овчаренко, Л. О. Симоненко, О. Г. Чумак, Д. П. Шапран,
Н. О. Яценко та ін.). Серед проблем, які розглядаються в межах окремих галузевих терміносистем, актуалізуються словотворчі характеристики термінологічних одиниць. Метою статті є дослідження словотвірних особливостей косме
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тичних термінів від ХІХ ст. до сьогодні та виявлення основних словотвірних
моделей.
Косметика (від грец. – такий, що має силу приводити в порядок чи такий,
що декорує) – це своєрідне вчення про засоби і методи покращення зовнішності
людини. Серед галузевої термінології її можна вважати найменш вивченою,
чим і пояснюється актуальність дослідження.
Дослідники основ макіяжу зазначають, що «у ХІХ столітті косметика використовувалася вміло. Якщо раніше вона служила для «розфарбовування» обличчя, то тепер лише підкреслювала природні риси, відтінюючи їх, роблячи ніжнішими» [4, 19]. Н. Є. Помаранська зазначає, що «тонкі білила, рум‘яна різноманітних відтінків, фарби для брів і вій користуються попитом на міжнародному ринку поряд з предметами розкоші. Використовують
англійський оцет, помаду у вигляді паличок, «римську воду» і духмяні висівки
для очищення волосся. ХІХ століття принесло з собою культ чистого тіла. <…>
У ХІХ ст. в європейських країнах будували банні приміщення, чистота стала
звичним явищем. До цього обличчя протирали тільки спиртом. Косметику використовували помірно. Дами використовували косметику лише в поєднанні з
бальним туалетом і зачіскою. Вільно користуватись макіяжем було дозволено
повіям та акторам на сцені. У 1863 році Бодлер розмістив у «Фігаро» свою
«Похвалу макіяжу», одночасно прославляючи і захищаючи це мистецтво»
[4, 19]. Таким чином, косметика виходить на новий рівень розвитку, що стимулює її розвій у XIX – ХХ ст. як напряму в медицині, що зумовлює динамічне
формування термінологічної підсистеми та стимулює інтерес учених до галузевої лексики: косметика починає розвиватися як самостійна наука, з‘являються
основи парфумерної промисловості, пізніше відкриваються косметичні кабінети, інститути.
Передусім варто говорити про появу популярних видань для широкого
загалу – довідників з косметики, порадників з догляду за собою. Серед найвідоміших та найґрунтовніших видань про косметику «Справочник по врачебной
косметике» Б. Т. Глухенького (1989) [4], «Азбука косметики» А. М. Шамоніної
(1992) [5], «Декоративная косметика и грим: учебное пособие для техникумов»
П. Ф. Киреєва (1980) [1], «Магия красоты» А. М. Козлової (1996) [2].
Після розмежування косметології та косметики у дві самостійних галузі
до сфери інтересів косметології відійшли назви захворювань та дефектів шкіри,
волосся, нігтів, назви косметологічних препаратів, призначених для лікування
цих дефектів, процеси й лікувальні процедури тощо. У віданні останньої зали354

шилися декоративна косметика та догляд за зовнішністю. Такий чіткий поділ
призвів до звуження термінологічної системи. Однак косметична термінологія
являє собою розвинену потужну систему, яка потребує дослідження у зв‘язку із
постійною динамікою виробничо-наукової сфери.
Власне косметична термінологія потребує ґрунтовного словотвірного
аналізу в визначених межах. Словотвірна система мови – явище динамічне, рухливе, змінне, як і лексична система, з якою вона тісно пов‘язана. Доказом такої
властивості системи є поява нових похідних слів, які потребують вивчення та
систематизації. Джерельна база дослідження дозволяє аналізувати номінативний пласт лексики косметичної термінології.
Визначимо найпоширеніші способи словотворення та відповідно словотвірні типи для термінів, що складаються з одного слова та для компонентів термінів-словосполучень.
Розмежування специфіки деривації одиничних термінів та елементів словосполучень актуальне з огляду на відмінність словотвірних засобів, а отже, і
моделей в тому й тому випадках.
Суфіксація мало представлена в масиві термінів, що складаються з одного
слова. Приєднання суфіксів для утворення нових одиничних терміноелементів
– рідкісне явище. Спостерігаємо такі випадки:

Депілятор. Іменник, творення якого мотивується «знаряддя для депіляції». Словотворчий формант –ор, спосіб словотворення – суфіксація. Сфера
деривації – лексична, словотвірний тип – нетранспозиційний, словотвірне значення – модифікаційне. Дериваційна модель N + ор. Аналогічних випадків не
виявлено.

Депіляторій. Іменник, творення якого мотивується «знаряддя для
депіляції». Можна говорити про використання рідкісного в українській мові
суфікса -орій (як у словах мораторій, лекторій), який характеризується іншомовним походженням та значенням акцентування об‘єкта дії. Сфера деривації –
лексична, словотвірний тип – нетранспозиційний. Словотвірна модель N + орій.
Єдиний подібний випадок у косметичній термінології.
Серед однокомпонентних термінів також спостерігаємо випадки приєднання афіксоїдів (зокрема, префіксоїдів):

Автозасмага. Префіксоїд авто- із значенням «сам», «самостійно»,
«себе» приєднується до іменника й утворює словотвірноу модель â + N. Сфера
деривації – лексична, словотвірний тип – нетранспозиційний. За цією ж дериваційною моделлю, однак з іншим префіксоїдом, твориться ще кілька косметич355

них лексем: біотонік, біокрем (приєднання префіксоїда біо- із значенням «природний»), антиперспірант (приєднання префіксоїда анти- зі значенням протилежності, тоді як перспірант – потогінний), фітокосметика (приєднання префіксоїда фіто- із значенням «трав‘яний»). Використання афіксоїдів не спостерігається.
Сюди не зараховуємо одиниці на контур, конселер, які перейшли до
української мови вже у вигляді N + ˄, а частини -ур, -ер у їхньому складі хоч і
нагадують власне українські суфікси (балагур) або такі ж афікси іншомовного
походження (канцлер, тренер), однак під час міжмовного запозичення злилися
з коренем.
Значно поширенішим у цьому плані можна назвати такий спосіб словотворення як словоскладання. Спостерігаємо багато термінів будови N + N, утворених способом поєднання двох (або кількох) незалежних частин в один термін-композит, що свідчить про продуктивність цієї словотвірної моделі: гельліфтінг, гель-пілінг, кольд-крем, крем-гель, крем-дезодорант, крем-фарба, лосьйон-тонік, парфуми-еспрі, пудра-дезодорант, шампунь-бальзам-кондиціонер
та ін.
Щодо основоскладання, то варто зазначити, що такий спосіб є менш продуктивним, адже під час аналізу виявлено всього одну лексему в косметичній
терміносистемі: аромокаміння. Словотвірна модель N + ŏ + N + н, де ŏ – інтерфікс о.
Словотвірне дослідження термінів-словосполучень загалом та їх компонентів зокрема дає більше матеріалу для аналізу, оскільки: по-перше, кількісно
вони переважають, по-друге, до складу одного терміна-словосполучення може
входити кілька елементів, утворених тим чи тим способом.
Отже, найчастіше у словотворі косметичної галузі застосовується суфіксальний спосіб творення як різновид афіксального. Найпродуктивнішим суфіксом є -н на позначення ознаки від предмета. Мало представлені лексеми, утворені префіксальним способом словотворення. Зовсім не застосовується конфіксальний та постфіксальний способи словотворення (та змішані, наприклад, суфіксально-постфіксальний), що зумовлено тим, що аналізований термінологічний масив представлено номінативною базою, для якої словотворення такими
способами не характерне.
Активно застосовуються складні способи деривації – словоскладання та
основоскладання.
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Загалом, дериваційне термінотворення в косметиці не дуже різноманітне,
використовуються тільки деякі із загальномовних способів словотворення, а
чисельність використовуваних формантів (в афіксальних різновидах) невелика.
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О. О. Чеснокова, Ю. О. Шепель
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ПРЕЦЕДЕНТНИХ ФЕНОМЕНІВ
(на матеріалі інтернет-ресурсів)
Актуальність теми та проблематика. Питання перекладу прецедентних
феноменів вивчено не надто досконало. Саме поняття та його складові
з‘явилися лише наприкінці кінці ХХ століття й систематизовані різними дослідниками по-різному. Саме тому дане питання виявляється актуальним до
сьогодні, а ще більшій зацікавленості сприяє стрімкий розвиток мовної культури в усьому світі. Більш того з плином часу тексти інтернет-видань та, взагалі,
матеріали інтернет-ресурсів містять усе більше прецедентних феноменів і стають дедалі більш закодованими для читачів. Тому треба вміти ідентифікувати
та розуміти такі прецедентні одиниці та адекватно перекладати їх (у нашому
випадку) українською, намагаючись зберегти повноту вихідної прецедентності,
що іноді буває дуже складно.
Мета статті. Отже, метою даної статті є визначити поняття та види прецедентних феноменів, а також особливості перекладу та адекватної передачі їх
українською мовою.
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Виклад основного матеріалу. Перш ніж В. В. Красних і Д. Б. Гудков
ввели поняття прецедентного феномену, Ю. М. Караулов започаткував та описав термін «прецедентний текст», що далі став назвою одного з типів прецедентних феноменів. Отже, прецедентний феномен, відповідно до концепції
Красних-Гудкова, поділяється на чотири категорії: прецедентний текст, прецедентне ім‘я, прецедентне висловлювання і прецедентна ситуація.
Під поняттям прецедентної ситуації автори концепції розуміють деяку
еталонну ситуацію, пов‘язану з набором певних конотацій (наприклад, Смутний час).
Прецедентне ім‘я – це індивідуальний номен, пов‘язаний з широко
відомим текстом (наприклад, Печорін, Тарас Бульба) або з ситуацією (Іван Сусанін, Колумб). При вживанні даного знаку відбувається посилання до набору
диференційних ознак даного прецедентного імені [2].
Прецедентне висловлювання – це цитати з текстів різного характеру, а
також прислів‘я. Це складний знак, сума значень компонентів якого не дорівнює його змісту: останній завжди ширше простої суми значень (наприклад,
«Садок вишневий коло хати», Тихіше їдеш – далі будеш).
Прецедентний текст – завершений продукт мовнорозумової діяльності,
добре знайомий будь-якому пересічному члену національно-лінгвокультурного співтовариства. До нього відносять твори художньої літератури,
тексти реклами, пісень, анекдотів, публіцистичні тексти (наприклад, «Не тушуйтесь, панове, підходьте. Я тут Еразму свою шахерезаду розповідаю») [3].
За кожним прецедентним феноменом стоїть своя унікальна система
асоціацій, яка спливає у свідомості носіїв мови. Такими можуть бути особистість автора, приналежність до історичної епохи, сюжет, найбільш вражаючі
уривки, особливості авторської стилістики, історія написання тощо [1].
Виділяються чотири рівні прецедентності: автопрецедентний, соціумнопрецедентний, національно-прецедентний та універсально-прецедентний рівні.
Автопрецедентні феномени пов‘язані з особливими індивідуальними уявленнями та включаються до неповторних асоціативних рядів.
Соціумно-прецедентні феномени відомі будь-якому середньому представнику того чи іншого соціуму і входять до колективного когнітивного простору. Як приклад можна запропонувати текст Євангелія, який є прецедентним
для будь-якого представника християнського соціуму.
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Національно-прецедентні феномени відомі будь-якому середньому представнику тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти і входять до когнітивної бази
даної спільноти.
А універсально-прецедентні феномени відомі будь-якому сучасному повноцінному homo sapiens і входять до універсального когнітивного простору
людства [5].
Прецедентний феномен може бути нетрансформованим або трансформованим. Одним з ключових чинників, який визначає, наскільки повно перекладений трансформований прецедентний феномен буде відображати всі аспекти
змісту оригіналу, є типи трансформації, яким піддалося прецедентне висловлювання, а саме: субституції (на основі співзвучності), квантитативній заміні (укорочення змісту), синтаксичній трансформації, перестановці компонентів, комплексній трансформації, буквалізації значення, подвійній актуалізації, переосмисленню значення [4].
Розглянемо приклад, аби систематизувати усе вищеперелічене. Заголовок
з інтернет-статті газети The Times. Її назва – ―Run, Boris, run‖ [6]. Даний прецедентний феномен є прецедентним висловлюванням, адже назва виявляється яскравим прикладом прецедентного феномену, який часто вживаний і добре
відомий, якщо читач навіть не знайомий зі змістом першоджерела. Тож йому
можна присвоїти універсально-прецедентний рівень. ―Run, Boris, run‖ є трансформованим прецедентним висловлюванням. Тип трансформації: субституція
на основі лексичної заміни та подвійна актуалізація. Оригінальний варіант звучить як ―Run, Forest, Run‖. Це репліка з відомого американського фільму «Форест Гамп» (―Forrest Gump‖), який був відзнятий за однойменним романом
Вінстона Грума. Що мали на увазі автори статті? Борис (Boris) є Борисом
Джонсоном (Boris Jonson). Він – мер Лондона. У статті йдеться про те, що
містер Джонсон збирається балотуватися до парламенту на наступних виборах.
У тексті це так: ―Mr. Jonson should announce soon that he is to run for a parliament at the next general election‖. Якщо в англійській мові слово ―run‖ у контексті може означати «балотуватися», то українське слово «бігти» такого значення не має. Слово ―run‖ також виражає вербальне стимулювання рухатися в
якомусь напрямку, у випадку з Борисом Джонсоном – рухатися на вибори до
парламенту. Тому українською мовою заголовок ―Run, Boris, run‖ звучав би як
«Балотуйся, Борис, балотуйся», а не як «Біжи, Борис, біжи». І хоча українською заголовок втрачає у своїй основі елементи першоджерела, його все одно
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можна впізнати. Якби ж ми переклали це прецедентне висловлювання, як
«Біжи, Борис, біжи», то воно б, в основному, втратило своє основне значення.
Висновки. Основною перешкодою на шляху перекладу англомовних
текстів сучасним українським перекладачем є ідентифікація та влучний переклад прецедентних феноменів з англійської українською мовою, адже часто
прецедентний феномен може не мати аналогії в українській мові. Крім того,
прецедентна одиниця попередньо може піддаватися трансформації, що тільки
ускладнює повну передачу семантики та смислу оригіналу. Корисно пам‘ятати,
що, аби успішно реалізувати переклад прецедентного феномену, зберігши при
цьому прецедентність, потрібно володіти якомога ширшими фоновими знаннями та почуттям тексту, аби мати змогу знаходити аналогії у рідній мові або креативно вирішувати проблему.
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В. В Шарайчук
ЛІНГВОСТИЛІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПОЕЗІЇ ТОМАСА ГАРДІ
«НЕЙТРАЛЬНІ ТОНА» («NEUTRAL TONES»)
Лінгвостилістика посідає важливе місце у філологічній науці та привертає
до себе пильну увагу й інтерес багатьох мовознавців. Незважаючи на появу великої кількості робіт таких вчених, як В. В. Виноградов, Р. А. Будагов,
Б. В. Томашевський, Г. О. Винокур та інших, які присвячені дослідженням в галузі лінгвостилістики, проблема мови і стилю художньої літератури потребує
поглибленого висвітлення. Дискусійними залишаються питання самого предмету лінгвостилістики, принципів, методів і основних теоретичних передумов
науки про мову художнього твору. Тому метою цієї роботи є уточнення специфіки лінгвостилістичного аналізу за мовними рівнями на прикладі поезії
Т. Гарді «Neutral Tones».
Стилістику можна вважати, водночас, наукою стародавньою (оскільки
вона сягає античної риторики), і досить новою (оскільки вона більш-менш сформувалася як особлива область філологічних наук і навчальна дисципліна лише
в першій половині XX століття) [4, 3]. І. Р. Гальперін визначає лінгвістичну
стилістику як «порівняно новий розділ мовознавства, який займається дослідженням стилів мови, стилістичних прийомів і виражальних засобів мови в їх
відношенні до змісту, який виражається» [3, 6]. В. В. Виноградов вважав, що
«вивчаючи експресію мовленнєвих засобів, встановлюючи синонімічні еквіваленти й варіанти, які існують в галузі лексики, фразеології, частин мови та синонімічних конструкцій, стилістика є своєрідною вершиною дослідження мови,
теоретичною основою розвитку національної мовленнєвої культури» [2, 5]. Також дослідник підкреслював, що лінгвіста цікавлять способи вираження змісту
або відношення засобів вираження до змісту, який вони виражають. Але в плані
такого вивчення і зміст не може залишатися за межами вивчення мови художньої літератури, адже дійсність, що розкривається в художньому творі, втілена
в його мовній оболонці [1, 14].
Спробуємо частково з‘ясувати сутність наведених спостережень на прикладі поетичного зразка. Поезія Т. Гарді «Neutral Tones» написана в характерній
для поета песимістичній манері. Всі елементи композиції «Neutral Tones» створюють настрій, буквально властивий похмурому зимовому дню, а фігурально –
закінченню кохання. Вірш майже позбавлений руху та кольору, окрім сірого,
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білого та сіруватого («gray», «white», «grayish»). Холодна нерухомість і тиша є
невід‘ємними складовими цього настрою, адже зима асоціюється з темрявою та
смертю, оскільки з її початком завмирає більшість живих істот у природі. Складається враження, що природа засинає/помирає разом із коханням ліричних героїв: замість того, щоб бути джерелом життя та оновлення, земля така ж нещасна, як і чоловік. Як і листя, яке лежить на землі, герой відчуває себе мертвим,
забутим байдужою зимою («And a few leaves lay on the starving sod»). Він згадує
події минулого у перших трьох строфах, і врешті-решт приходить до висновку,
чого саме його навчило кохання: він отримав болючі уроки про те, що любов
оманлива («Since then, keen lessons that love deceives»). Це означає, що йому було дуже боляче від розриву з коханою людиною, що щось всередині нього було
зламано і навряд чи буде відновлено.
Осягненню багатства мовних засобів поезії допомагає комплексний аналіз. Хоча Гарді і назвав свій вірш «Neutral Tones», він не позбавлений емоцій.
Цей вірш можна віднести до narrative poetry: поет розповідає історію прощання
ліричного героя з коханою людиною, наближуючись до розмовної мови, але
при цьому використовуючи риму. Аналізуючи вертикальне розміщення, ми
можемо виділити кільцеву риму (abba), а за складовим обсягом – чоловічу (наголос падає на останній склад):
a We stood by a pond that winter day,
b And the sun was white, as though chidden of God,
b And a few leaves lay on the starving sod;
a
– They had fallen from an ash, and were gray.
Розглядаючи риму з точки зору подібності звучання, виокремлюємо: автор використовує переважно точні рими (day – gray, God – sod, rove – love etc.)
та приблизні (die – thereby). В залежності від кількості звуків у поезії присутні
як бідні рими, тобто ті, які складаються з невеликої кількості однакових звуків
(thing – a-wing, ago – fro, me – tree etc.), так і багаті (deceives – leaves).
Також можна простежити деякі випадки алітерації: «a few leaves lay»
дзвінкий звук [l], «on the starving sod» – глухий звук [s], wrings with wrong –
звук [w]. В останній строфі можна відмітити використання асонансу: звук [i:],
[i] присутній в таких словах, як:
«Since then, keen lessons that love deceives,
And wrings with wrong, have shaped to me
Your face, and the God-curst sun, and a tree,
And a pond edged with grayish leaves».
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Асонанс та алітерація поєднують слова і звуки, а тут звук позбавлений
енергії та живучості. Відчувається, як час повільно лине для ліричного героя,
немає ніяких спалахів емоцій. Також в останній строфі автор використовує ритмічну паузу, цезуру, таким чином, акцентуючи увагу на речах, що почали уособлювати для ліричного героя нещасливе кохання («Your face, and the Godcurst sun, and a tree, / And a pond edged with grayish leaves»).
На морфологічному рівні слід розглянути емоційно-експресивні властивості іменників в поезії: іменники з абстрактним значенням («love», «bitterness»,
«grin»,); іменники з конкретним значенням («leaves», «bird», «tree», «smile»,
«riddles»); назви основних почуттів людини, її психічного стану («love», «bitterness»); назви рослин, тварин («ash»); назви різних органів тіла («eyes», «mouth»,
«face»).
В поезії автор використовує багато дієслів, за допомогою яких текст становиться більш динамічним та жвавим, і дієслова, які уособлюють спокій та нерухомість («stood», «lay»). Стан ліричного героя і природи зображується переважно через минулий час («stood», «lay», «were», «played», «lost», «swept»), а
також теперішній («deceives», «wrings», «have shaped»), інфінітив («Alive enough
to have strength to die»), participle 2 («And a pond edged with grayish leaves»). Використовуючи граматичний час Past Perfect, автор, можливо, робить акцент на
тому, що кохання між ліричним героєм та його жінкою почало згасати вже досить давно, воно тускніло так само, як і зів‘яле листя під ногами («They had fallen from an ash, and were gray»).
Аналізуючи цей вірш, можна помітити, що мова, якою послуговується автор, не є вишуканою. Дійсно, вона цілком відповідає назві твору «Neutral
Tones»: окрім декількох емоційно забарвлених слів («starving», «chidden of
God», «tedious», «God-curst») та літературного слова «sod», в ньому переважають саме нейтральні лексеми як, наприклад: «winter», «day», «sun», «gray»,
«words», «pond», «bird» etc. Також слід зазначити, що в поезії присутня гра контрастів старого та теперішнього способу утворення слів, наприклад, «thereby»
та «by a pond», «a-wing» та більш нормоване «alive». Автор, використовуючи
такі відмінності, ніби натякає, що, як і мова, якою ми говоримо, так і відносини
між людьми, не стоять на місці – все змінюється з плином часу.
Оскільки автор описує «зиму» кохання ліричного героя та його жінки,
вірш сповнений слів, які уособлюють смерть та депресію: «dead», «chidden»,
«God-curst», «starving», «ominous», «bitterness», «lost», «tedious», «fallen».
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Також слід зазначити, що в поезії наявно багато стилістичних засобів таких як: епітети («starving», «tedious», «ominous», «keen», «God-curst»); контекстуальні антоніми («Alive enough to have strength to die»); гіпербола («The smile
on your mouth was the deadest thing»); порівняння («And the sun was white, as
though chidden of God», «Your eyes on me were as eyes that rove», «And a grin of
bitterness swept thereby / Like an ominous bird a-wing»); оксюморон («a grin of bitterness»); персоніфікація: «Your eyes on me were as eyes that rove», «some words
played between us», «a grin of bitterness swept thereby»; метафори: «tedious riddles» – можливо, мається на увазі, та таємнича загадка, яка приваблювала жінку
в ліричному герої, яку вона вже не в змозі відшукати та стомлена від цього пошуку, або ж маються на увазі ті виснажливі, невирішені проблеми, що виникли
між закоханими; «some words played between us» – можна припустити, що їхнє
спілкування втратило всякий сенс та значення, вона, мабуть, сприймає ту чи
іншу спробу встановити вагоме спілкування як даремні зусилля, як безнадійну
гру, яка не має ніякого сенсу; «as though chidden of God» – Т. Гарді, напевно,
багато разів розбивали серце, тому він міг відчувати себе проклятим Богом, як
те сонце, яке, ніби, уособлює його самого у той зимовий день.
Синтаксис поезії «Neutral Tones» є безумовно різностороннім. В ній ми
можемо виокремити використання, по-перше, простих речень, зокрема поширених: «They had fallen from an ash, and were gray»;«Your eyes on me were as eyes
that rove / Over tedious riddles of years ago»; складних речень, зокрема: складносурядних («We stood by a pond that winter day, / And the sun was white, as though
chidden of God, / And a few leaves lay on the starving sod;») та складнопідрядних
(підрядне означальне речення – «And some words played between us to and fro /
On which lost the more by our love»; підрядне додаткове речення – «Since then,
keen lessons that love deceives, / And wrings with wrong, have shaped to me…».
Слід зауважити, що в цьому вірші автор не використовує ніяких орфографічних засобів експресії (знаків оклику, знаків питання), немає заперечних
речень, все описується витримано, без спалахів емоцій. Герой ніби розповідає
чиюсь іншу історію, до якої не має ніякого відношення. Виділяється така стилістична фігура, як анжамбеман, або перенесення, за допомогою якого посилюється експресивність поетичного мовлення: «Your eyes on me were as eyes that
rove / Over tedious riddles of years ago», «And a grin of bitterness swept thereby /
Like an ominous bird a-wing».
Також автор застосовує такий стилістичний прийом, як апосіопеза, або
замовчання: пауза, яку витримує ліричний герой, можливо, передає байдужість,
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яка залишилась після пережитого ліричним героєм страждання щодо розлуки з
коханою.
Так як цей вірш є одним з перших у спадщині Томаса Гарді, тут простежується ледь помітна оригінальна строфіка вірша, яку він надалі розвивав:
останній рядок кожної строфи є помітно коротшим за інші. Автор вдається до
такого прийому, аби звернути на них увагу: у перших трьох строфах Гарді підкреслює все те лихе, що знаменувало закінчення їхнього кохання («They had
fallen from an ash, and were gray», «On which lost the more by our love», «Like an
ominous bird a-wing»). В останній строфі автор замикає коло, тобто вірш закінчується тим, з чого розпочався, а саме: з місця їхньої зустрічі біля ставка («And
a pond edged with grayish leaves»).
Отже, проаналізувавши поезію «Neutral Tones», можна відзначити, що
Томас Гарді є майстром художнього слова. За допомогою мовних засобів він
створює той неповторний світ, що є особливим для ліричного героя. В статті
були виявлені багатозначні метафори та інші стилістичні прийоми, наявність
особливого ритму вірша та використання алітерації й асонансу, особливий синтаксичний склад поезії, який несе в собі велике змістове навантаження.
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О. І. Шаран, І. П. Сахно
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНА ДИНАМІКА НІМЕЦЬКИХ
ОНЛАЙН-ЗАГОЛОВКІВ
Заголовок є компонентом публіцистичного тексту, який міцно пов'язаний
з іншими компонентами цієї системи і який займає стилістично сильну позицію, що називає текст і дає первинну інформацію про нього. Заголовок тексту
представляє собою його певною мірою відокремлену складову, відокремлену
від основного тексту як формально, так і змістовно[4, 62-67].
Зaголовок був об‘єктом цілої низки лінгвістичних досліджень нa
мaтеріaлі різних мов. Тaк, вивчaлися структурно-синтaксичні особливості
зaголовкa поетичних, художніх, гaзетних текстів a тaкож зaголовкa в нaуковотехнічній літерaтурі (Л. Ф. Грицюк, Н. О. Кожинa, Л. О. Коробовa,
М. О. Шaмелішвілі, Л. О. Лебедєвa); лексичні особливості гaзетного зaголовкa
(О. М. Мaксютовa). Багато вчених (І. Фоменко, Г.Г. Хазагеров, Е. А. Лазарєва)
вивчають проблему взаємодії заголовка з текстом. У центрі уваги багатьох дослідників (Е. Г. Різель, І. С. Стам, Б. А. Зільберт, Л. А. Манькова, О. А. Ляпіна)
знаходиться розгляд проблем виразності газетного заголовка.
Загοлοвοк займає важливе місце при cприйнятті будь-якοгο тексту.
Найбільш помітно це прοстежується на матеріалі газетнο-публіцистичних
текстів, які кοнцентрοванο з‘являються на стοрінках сучасних друкοваних і
електрοнних видань, ствοрюючи тим самим певний союз взаємοпοв‘язаних
текстів-кοнкурентів. Середньοстатистичний реципієнт, як відмічають нοвітні
масмедійні студії, не читає всі тексти, як це, мабуть, булο раніше в ХХ стοлітті,
а οзнайοмлюється у першу чергу із їх загοлοвками. Адже із збільшенням мοжливοстей οтримання інфοрмації, насамперед, через нοвітні мультимедійні канали, увага пοтенційнοгο читача скерοвана переважнο на візуальнο виοкремленні
влучні загοлοвки. Загοлοвки дοпοмагають реципієнтοві οрієнтуватися в
інфοрмаційнοму пοтοці і тим самим їх мοжна рοзглядати як сигналипοдразники, які абο зацікавлять, абο не зацікавлять читача. Тοму ствοрення
загοлοвків вимагає певнοї креативнοсті від автοрів у мοвнοму і типοграфічнοму
аспектах [3, 148]. Фοрмулювання загοлοвків залежить такοж від функцій, які
вοни пοвинні викοнувати.
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Більшість дослідників, як і В. А. Вомперський, виділяють у заголовку такі
чотири функції: комунікативну, функцію впливу, експресивну, графічновиокремлюючу. Вчений вказує, що:
– заголовку властива комунікативна функція, оскільки заголовок служить
висловленням повідомлення про об‘єкт тексту;
– заголовку притаманна функція впливу, що є прямим зверненням до читача, оскільки заголовок інформує його про справжній зміст предмета обговорення й впливає належним чином на читача;
– заголовку властива експресивна функція, що характеризує конкретну
особистість;
– заголовок має графічно-виокремлюючу функцію, що полягає у відокремленні різних матеріалів на газетній сторінці [2, 4].
Матеріалом дослідження послугували заголовки щоденної онлайн-газети
Berliner Zeitung (далі BZ) протягом 2010–2016 років [5].
У фахοвій літературі рοзрізняють переважнο п‘ять типів текстів за їх функціοнальним навантаженням: інфοрмативні, аналітичні, інструктивні, біцентральні і кοнтактні.
Найбільш численним вважають інформативний тип текстів, дο якοгο
віднοсять такі жанри, як замітка, інфοрмаційна стаття, кοреспοнденція тοщο.
Аналітичні тексти передають читачеві, насамперед, οцінку певнοї пοдії,
стану справ тοщο. Прикладами аналітичних текстів є кοментар, глοса тοщο.
В інструктивнοму типі текстів вдаються дο прямих директивних актів, як
наказ, пοпередження, рекοмендація. Прикладами інструктивнοгο типу текстів є
такі жанри, як інструкція, рецепт, вклад дο медикаменту тοщο.
Класичним прикладοм біцентральнοгο типу текстів є жанр інтерв‘ю, яке
складається з пοслідοвнοсті блοків питання-відпοвідь.
Для οстанньοгο типу текстів – кοнтактних – характернο прагнення адресанта звернути на себе увагу і викликати інтерес у адресатів. Дο цих текстів
належать такі жанри, як лист, шлюбне οгοлοшення, скарга тοщο [1, 12] .
При розгляді фактичнοгο матеріалу в лінгвοкультурі німецькοї мοви були
виділені такі три структурні типи текстів: інфοрмативні, аналітичні і біцентральні. Серед перших зафіксοванο замітку, інфοрмаційну статтю і
кοреспοнденцію, серед других – кοментар, а серед третіх – інтерв‘ю.
Переглянувши заголовки німецької онлайн газети за останні 6 років, можна виокремити такі типи заголовків: 1) іменникова конструкція, 2) просте речення 3) складнопідрядне речення і 4) складносурядне речення. Іншим факто367

ром, що має значний вплив на сприйняття інформації, є довжина заголовка. Вона в певній мірі є показником інформативності висловлювання, оскільки чим
більше лексичних форм, тим більше інформації у висловлюванні.
Проаналізувавши сучасні заголовки німецької онлайн-газети Berliner Zeitung за методикою, запропонованою Ю.Є. Кійко [3], можна стверджувати, що
німецькі заголовки інформативних текстів виражені здебільшого простими реченнями (59,2%) та іменниковими конструкціями (40,8%), як-от: Juli Zeh seziert
die
Dorfgemeinschaft
(BZ,
17.03.2016);
Flüchtlingskrise
beherrscht
Tarifverhandlungen (BZ,21.03.2016) [5]. Викοристання таких загοлοвків потрібно
для стислοго οб‘єктивнοго висвітлення інфοрмаційного ядра нοвини, кοли читачеві повідомляють „кοнденсат― статті. Зазвичай в інфοрмативних загοлοвках
намагаються оминати автοрськοї οцінки. Середня дοвжина німецьких
загοлοвків інфοрмативних текстів – 5,2 слοвοфοрми. При цьοму спοстерігається
така спільна тенденція: із збільшенням об‘єму тексту – від замітки дο
кοреспοнденції – загοлοвοк, οкрім прοвіднοї інфοрмативнοї, викοнує ще й рекламну роль. Так, загοлοвοк замітки Gauck lobt und mahnt in Peking – Hotel wegen
Brand geräumt (BZ, 21.03.2016) [5] є дοстатньο інфοрмативним, адже тут є
відпοвіді на три οснοвні питання хтο, де, щο сталοся.
Німецькі загοлοвки біцентральнοгο типу текстів виражені здебільшого
прοстими реченнями (72,5%), далі слідують іменникοві кοнструкції (24%) та
складнοпідрядні речення (3,5%), наприклад: «Die Griechen fühlen sich erniedrigt»
(BZ, 19.02.2016), «Das ist keine Niederlage für die Grünen» (BZ, 29.11.2015),
«Missverständnis auf beiden Seiten» (BZ, 28.11.2015) [5]. За загοлοвки використовують зазвичай влучні ключοві висловлювання респοндента. Щοб дистанціюватися від використаної фрази, дοдаючи їй певнοї автентичнοсті, редактοри беруть такі загοлοвки у лапки.
Середній пοказник дοвжини німецькοгο загοлοвка біцентральних текстів
склав
5,8 слοвοфοрм, щο трохи вищий за відпοвідний пοказник у
інфοрмативних і аналітичних текстів. Це, мοжливο, зумοвленο тим, щο в
οстанніх двοх загοлοвки є виключнο редакційними прοдуктами креативнοсті.
У третьοму типі текстів зафіксовані всі чοтири типи загοлοвків. Це демонструє прагнення журналістів дο незвичайного οфοрмлення загοлοвків аналітичних текстів. Головна функція загοлοвка-кοментаря – це зацікавити читача
неοрдинарністю, нοвизнοю тοщο. Найчастіше викοристοвують іменникοві
кοнструкції (59,6%), які надають загοлοвку деяку «загадкοвість», далі за спадοм
йдуть прοсті речення (33,8%), складнопідрядні (3,3%) і складнοсурядні речення
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(3,3%), наприклад: Ein Mörder und ein Exempel (BZ, 22.12.2015), Deutschland hat
bisher Glück gehabt (BZ, 22.03.2016), Kontrolle ist gut, mehr Demokratie ist besser
(BZ, 14.05.2010), Wer nicht umsteigt, wird überholt(BZ, 04.05.2010) [5].
Середня довжина заголовка німецького коментаря складає 4,9 словоформ.
Це є найнижчим показником серед розглянутих різнотипних німецьких текстів.
Причиною такої стислості є намагання журналістів влучно сформулювати заголовок із залученням різноманітних стилістичних засобів, фразеологізмів, синтаксичних явищ тощо [3, 147-150].
Узагальнюючи проведений аналіз, можна визначити, що заголовок (заголовковий блок) як початковий складник будь-якого тексту залежить від типу
тексту і жанру. Для інформативних текстів характерні стислі насичені заголовки, виражені простими реченнями й іменниковими конструкціями. Біцентральним текстам властиві заголовки, виражені здебільшого простими реченнями,
які повідомляють основну думку респондента. В аналітичних текстах заголовки
представлені різноманітними синтаксичними конструкціями із залученням
стилістичних засобів з метою привернути увагу адресата.
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Д. Б. Шенгелая, А. Г. Білова
НОВАТОРСТВО АНГЛІЙСЬКОГО «ОКОПНОГО» ПОЕТА
АЙЗЕКА РОЗЕНБЕРГА У ЗОБРАЖЕННІ ВІЙНИ 
Аналізуючи англійську поезію періоду Першої світової війни 1914-18
років, слід зазначити, що для читача автори (поети), які були безпосередніми
учасниками воєнних дій, виходять на перший план. Яскраві представники
«окопних поетів» Уілфред Оуен, Айзек Розенберг, Лоуренс Біньон, Роберт
Грейвз, Едмунд Бланден, Руперт Брук, Зігфрид Сассун писали про власний досвід, придбаний в роки Першої світової війни, їхні твори про смерть на війні та
гідність викликали суспільний резонанс і кожен раз відрізнялися від написаних
раніше впродовж війни, бо зміни цінностей і сенсу поетичних творів є закономірними у часі. У поезії прозвучала антивоєнна тема, але сталося це не відразу. Перші вірші були наповнені героїчними закликами і прославлянням героїв, що максимально відповідало вимогам читачів. Пізніше, пізнавши на власному досвіді весь тягар війни, поети в один голос стверджували про ненависть
до війни, змістом їх поезії стало не вихваляння героїв, а життєва правда з
окопів, реальна дійсність фронтового життя [3]. Таким чином, їх поезія відбила
зміни, що відбулися у світогляді і світовідчутті воєнного покоління.
Відомий літературний критик Г. Дж. Ньюболт ввів спеціальний термін
для творів з описом фронтових жахів – «контужені вірші» [5, 53]. Поетам важко
було відірватися від шоку і прорватися до позитивного глузду.
До таких віршів можна віднести вірш Айзека Розенберга «The Dead
Heroes», що входить до збірника «The Break of Day in Trenches» («Світанок в
окопах»).
Метою статті є розкриття особливостей зображення війни у вірші А. Розенберга «The Dead Heroes».
Майбутній поет не горів палким бажанням йти на війну, він ненавидів її,
як і саму ідею вбивства, але не мав вибору, бо залишився без коштів на
існування. Саме тому він і записався добровольцем до армії.
Творчість Айзека Розенберга, перш за все, відрізняється своїм характером
поетичного таланту. Поет повинен був адаптувати свої звичайні форми в основному вірші, аби слідувати новим тенденціям в літературі. На відміну від інших поетів, які у своїх віршах розглядали початок і закінчення війни, вірші
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А. Розенберга про війну були природним продовженням мистецтва, яке він творив до того, як став «окопним поетом».
Армія і війна у віршах А. Розенберга трактуються як приниження всього
прекрасного, що притаманне людині. У вірші "Трясовина мертвих" образ повозу з колючим дротом, що котиться по тілах загиблих солдатів, виступає найхарактернішим для Айзека Розенберга образом війни. Військові будні, усвідомлені і описані в його поезії за допомогою метафор, іноді показано в дусі метафізичної поезії: Коли швидка сталева палаюча бджола / Осушувала дикий
мед їх юності, або близькі до художньої мови експресіонізму: Мої думки
/Висять, як зачепилося за гілки волосся.
Поет у своїй творчості ніби досліджує процес дегуманізації, що відбувається кожного дня. А. Розенберг виділяється серед своїх «колег» тим, що в
його поезії відсутні настрої запеклого протесту. Доля людини на війні у віршах
поета переосмислена як драма, з якою не можливо змиритися і якої неможливо
уникнути. Людина, яка приречена пройти через цю драму, повинна покінчити з
усіма ілюзіями щодо своєї волі – війна стає для неї гігантською пасткою, з якої
неможливо вирватися.
Прикладом такої людської драми є поезія «Мертві Герої», яка в оригіналі
звучить так:
Flame out, you glorious skies,
Strong as our hurt is strong
Welcome our brave;
Our children are.
Kiss their exultant eyes;
Their blood is England's heart;
Give what they gave.
By their dead hands
It is their noble part
Flash, mailed seraphim,
That England stands.
Your burning spears;
New days to outflame their dim
England-Time gave them thee;
Heroic years.
They gave back this
To win Eternity
Thrills their baptismal tread
And claim God's kiss.
The bright proud air;
The embattled plumes outspread
Burn upwards there.
Flame out, flame out, o Song!
Star ring to star;
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Вперше вірш був опублікований в 1914 році у «South African Woman in
Council». Він присвячений молодим англійським солдатам, які полягли у
Першій світовій війні. Поезія «Мертві герої» – нагадування про повну відданість А. Розенберга війні.
Айзек Розенберг вражає різноманітністю і глибиною своїх творінь, адже
свідомо використовує свої вірші як спосіб розуміння війни та боротьби з нею.
У «Мертвих героях» лежить суттєве протиставлення, яке можна
розгледіти вже у самій назві вірша. А. Розенберг досліджує у своєму вірші далекоглядний світ, де існують glorious skies, mailed seraphim, burning spears та
stars.
Поезія складається з 24 рядків, які поділені на 6 строф, по 4 рядки в
кожній. Написано вірш хореєм. У перших 5 строфах римування – перехресне за
схемою абаб, а 6 строфа представляє собою білий вірш.
Вірш розпочинається закликом до небес, аби вони зустріли воїнів, полеглих на війні. Вже з перших рядків ми бачимо, як автор прославляє небеса, звертаючись до них, наче до живих істот. Він використовує засіб персоніфікації:
Flame out, your glorious skies.
В другій строфі поет уміло вводить епітет mailed, що дослівно можна перекласти як «броньований», a serafim – одне із дев‘яти янгольських звань. Але у
словосполученні mailed serafim, цей епітет несе у собі зовсім інший відтінок.
Так автор намагається показати нам ставлення Бога до своїх підлеглих – янголів, тут показана божественна любов, яку неможливо перевершити. У цій
строфі автор наголошує на тому, що герої повинні жити вічно, навіть після
смерті, і обіцяє їм нове життя: New days to outflame their dim / Heroic years. Автор дуже чітко підбирає кожне слово. Але більшу увагу зосереджує на фразі to
outflame their dim. Слово outflame – дієслово переважно поетичного вжитку і
означає - «перевершувати у величі», а у нашому випадку мається на увазі, що
нове життя солдатів допоможе їм забути про лихі роки війни, які хоча і були
героїчними, але позбавили їх сімейного щастя. Dim навпаки несе в собі негатив,
адже темрява – це завжди символ пригніченого настрою та депресії.
Третя строфа починається з прийому інверсії, і на перше місце поет ставить дієслово thrills. Сходження воїнів на небеса розгортається за допомогою
наростання зображень: Thrills their baptismal thread / The bright proud air; / The
embattled plumes outspread / Burn upwards there . В третій строфі Айзек Розенберг використовує синекдоху. Прикладом слугує словосполучення embattled
plumes, де автор називає частину замість цілого. Plume – це султан, прикраса на
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головному уборі у вигляді вертикально укріпленого пір'яного або волосяного
пучка. Цей елемент убору був поширений на капелюхах, ківерах і касках в
більшості європейських армій першої половини XIX століття. Під кожним султаном автор мав на увазі солдата. Також чітко простежується прийом алітерації,
бо повторюються звуки [t], [r]. У четвертій строфі наявна анафора: Flame out,
flame out, o song. Присутнє також і порівняння: Strong as our hurt is strong our
children are.
В останніх двох строфах вірша зображується зв'язок воїнів з Англією, яка
є для них Батьківщиною. Як пише Айзек Розенберг: Their blood is England's
heart; / By their dead hands / It is their noble part / That England stands. Поет
намагається сказати нам, що винагорода за самопожертву – безсмертя,
«вічність» або «поцілунок Бога».
Протягом усього вірша поет прагне донести до нашого відома, що поза
світом людей знаходиться зовсім інший світ, готовий прийняти до себе нових
героїв. І цей неземний світ набагато чистіший і величніший, аніж той, в якому
доводилося жити солдатам.
Отже, глобальність і трагізм подій відобразилися в ліриці, в якій не залишилося місця романтизму, яка наповнена смутком, протестом, чуттєвим сприйняттям життя і смерті і особливо співчуттям до людей. Війна загострила поетичне бачення, посилила критичний струмінь в англійській поезії, породивши
«окопну поезію» та вплинула на творчість тих, хто з нею безпосередньо стикнувся. Творчість А. Розенгберга вважається одним із найяскравіших прикладів
задокументованої у віршах трагедії Першої світової війни. Ім'я Айзека Розенберга увічнено на кам'яних скрижалях Вестмінстерського абатства у відомому
англійському куточку поетів-фронтовиків [7].
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А. В. Шиба
ПОНЯТТЯ МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНУ ТА СУЧАСНІ
ПІДХОДИ ДО ЙОГО ВИВЧЕННЯ
Останнім часом набуло актуальності дослідження питань, пов'язаних із
«ментальним лексиконом», «внутрішнім лексиконом», «лексиконом індивіда»,
«індивідуальним тезаурусом» тощо. Аналіз цього поняття став предметом наукового вивчення таких дослідників, як А. Вежбицька, А. А. Залевська, О. С. Кубрякова, Ч. Осгуд, Д. Слобін, Ч. Філмор, М. Хомський та інші. Проте велика різноманітність підходів до тлумачення поняття ментального лексикону і наявність суперечливих думок із фундаментальних проблем, без вирішення яких визначення специфіки зазначеного лексикону і принципів його функціонування є
неможливим, спонукає проаналізувати динаміку основних підходів до тлумачення цього поняття і вирішення деяких найбільш актуальних спірних питань.
Динаміка підходів до тлумачення ментального лексикону значною мірою співвідноситься із загальними тенденціями розвитку психолінгвістики та інших наук про людину, зі зміною домінуючих наукових метафор. На зміну спробам
прямого перенесення у психолінгвістику тих чи інших лінгвістичних, психологічних, нейрофізіологічних і нейролінгвістичних та інших уявлень і теорій приходить прагнення зрозуміти і пояснити специфіку накопичених результатів
спостережень і експериментів, що примушує усвідомити необхідність розробки
психолінгвістичної теорії лексикону як надбання індивіда.
У психолінгвістиці, когнітивній психології, когнітивній лінгвістиці, дослідженнях у сфері штучного інтелекту і машинного моделювання пізнавальних
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процесів загострення інтересу до слова зробило актуальним обговорення різних
аспектів того, що розуміють під ментальним лексиконом, а це вимагає формулювання загального визначення поняття «лексикон». Такі визначення є більш
чи менш повними залежно від мети призначення і врахування тих чи інших аспектів ментального лексикону. Слід зазначити, що навіть при схожій цілеспрямованості досліджень визначення ментального лексикону можуть різнитися.
Спроба знайти найбільш загальне тлумачення ментального лексикону з
позицій когнітивного підходу зроблена О. С. Кубряковою [2, 16]: мова йде про
систему, що відбиває у мовній здатності знання про слова та еквівалентні їм
одиниці, пов'язані із словами та структурами репрезентації енциклопедичних
знань, що стоять за ними. Це визначення можна по-різному розуміти залежно
від того, як вирішується низка безпосередньо пов'язаних із проблемою лексикону питань, зокрема: а) що розуміти під «знанням про слово»; б) які саме функції виконує слово як одиниця лексикону; в) як співвідносяться знання про слово і енциклопедичне знання; г) яким чином організований ментальний лексикон; д) яким чином здійснюється доступ до одиниць лексикону тощо.
Питання організації ментального лексикону широко досліджується у світовій науці. На сьогоднішній день актуальними двома основними підходами до
експериментального вивченню організації ментального лексикону є модулярний і конекціоністський. Основні принципи даних підходів як правило коротко
сформульовані в більшості статей про результати експериментів в даній сфері
(праці Т. В. Чернігівської, Т. І. Свистунової, Н. А. Слюсар), а також в більш загальних синтезуючих статях про ментальний лексикон і про мову (статті
Т. В. Чернігівської).
Відповідно до модулярного (двосистемного) підходу існує універсальна
граматика, за правилами якої побудовані всі людські мови. Це можуть бути символічні рекурсивні правила, що діють в режимі реального часу і засновані на
процедурах та вроджених механізмах, які запускаються в оперативній пам‘яті, і
лексичні та інші цільно представлені одиниці, що викликані з довготривалої
асоціативної пам‘яті.
Згідно з конекціоністським (односистемним) підходом можна зробити
припущення, що всі процеси засновуються на роботі асоціативної пам‘яті, тому
відбувається постійна складна перебудова всього нейронного ланцюга, що також проходить за правилами, але за іншими і важче формульованими. Як пояснює Н. А. Слюсар, при односистемному підході немає експліцитних правил,
всі об'єкти зберігаються в асоціативній мережі у вигляді наборів ознак, за яки- 375 -

ми робляться різноманітні узагальнення, які і стають правилами. Чим більше
складників в класі — тим сильніше правило [3, 101]. Ці підходи сформувались
на основі вивчення англійської мови, зокрема системи англійських дієслів. Однак, застосування двосистемного підходу зазнає ускладнення на матеріалах інших мов з більш розгалуженою дієслівною системою.
Крім дієслівної системи також розглядалось, наприклад, число іменників,
була запропонована гіпотеза маркування. Ця гіпотеза також не отримала однозначного підтвердження на матеріалі інших мов, коли її намагались застосувати
до роду іменників, якого в англійській мові немає. Для російської мови дане дослідження проводять у наш час Н. А. Слюсар та А. А. Малько. За результатами
досліджень на матеріалі російських дієслів гіпотеза двосистемного підходу не
підтверджується, причому розглядалися як дієслова різних класів так і різні форми одного дієслова, котрі, як можна припустити, інтерпретуючи результати
експериментів, також цілком зберігаються в асоціативній пам‘яті. Однак існує
також і критика припущень і методів обробки результатів, що застосовувалися
в даних дослідженнях.
На користь двосистемного підходу свідчить надгенералізація дітьми на
етапі засвоєння, а також відносно пізня поява прикметників (тобто ознак, за
якими проводиться узагальнення) в дитячій мові, ці явища описані в книзі
С. Н. Цейтлін «Мова і дитина: Лінгвістика дитячого мовлення». Наслідувачам
односистемного підходу також вдалось отримати явище надгенералізації на
комп'ютерній моделі вивчаючої нейронної мережі, але тільки за умови одномоментного збільшення кількості нових правильних дієслів на вході [4, 41].
Дослідження Т. В. Черніговської описані в основному в статті "Дети со
специфическими языковыми расстройствами в свете современных дискуссий в
лингвистике и психологии", і вони також не підтверджують ні односистемний
ні двосистемний підходи, в першому випадку через морфологічні процедури,
які заперечуються в конекціоністському підході, на які тим не менш спирались
досліджувані, а в другому випадку гіпотезу правила заперечує фактор частотності, що грає помітну роль у всіх групах досліджуваних, як здорових, так і зі
специфічними порушеннями [5, 5].
Існують також дослідження ментального лексикону, такі, як праці
А. В. Венцова або обширне дослідження граматики просторічної мови
М. В. Русакової, що не ставлять собі на меті підтвердити чи спростувати одну з
вищезазначених теорій. А. В. Венцов займається, в основному, дослідженням
сприйняття усної мови, згідно до його концепції ментальний лексикон склада- 376 -

ється з декількох рівнів. Одиницями найпростішого з них (перцептивного словника) є словоформи, на більш складних рівнях ними можуть бути складні слова
і навіть фразеологізми [1, 73].
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О. М. Шкваря
ФОРМУВАННЯ МУЛЬТИЛІНГВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
ОСНОВНОЇ ШКОЛИ ПРИ РОБОТІ НАД ЛЕКСИКОЮ
Сьогодні звичним є той факт, що поряд з рідною мовою людина розмовляє ще двома-трьома. Деякі виняткові люди можуть розмовляти десятьма і більше. Тому, впровадження у сучасних європейських та світових школах мультилінгвальної системи навчання є необхідною умовою для розвитку соціальнокомунікативних здібностей учнів ще зі шкільного віку. Ми переконані, що це
полегшить співіснування особистостей у іншомовній культурі у майбутньому.
Темі формування мільтилінгвальної компетенції учнів основної школи і присвячена наша стаття.
Мета статті – розглянути теоретичний та практичний аспект здобуття навичок мультилінгвалізму при вивченні лексики англійської мови учнями основної школи, зокрема, дати визначення поняттю «мультилінгвалізм», «мультилі- 377 -

нгвальна компетенція»,та на прикладі програм окреслити шляхи формування
цієї компетенції.
Сучасна Європа прагне не тільки політичного і економічного співробітництва, вона потребує культурної інтеграції, тому проблеми мультилінгвальної
компетенції є характерною рисою лінгвістичної науки сьогодення. Як зазначає
Г. Г. Левченко, мультилінгвізм – це є знання певної кількості мов або співіснування різних мов у окремому суспільстві, або мономовному середовищу (державі), де їх знання визначені геополітичними, історичними, або освітніми чинниками[5]. Згідно з А. І. Анісімовою, в освітній політиці Європи термін «мультилінгвізм» використовують для опису нової сфери політики Комісії, яка забезпечує умови для розповсюдження всіх мов та в якій навчання різними мовами
може розвиватись[1]. Варто зазначити, що приватним випадком прояву мультилінгвізму є білінгвізм, тобто (від лат. bis – двічі і lingua – мова), двомовність,
володіння двома мовами. Більш конкретно визначили білінгвізм Швейцер і Нікольський. Вони зазначають, що білінгвізм – це співіснування двох мов у рамках одного мовного колективу, що використовує ці мови в різних комунікативних сферах, залежно від соціальної ситуації та інших параметрів комунікативного акту. Обидві мови, обслуговуючи єдиний колектив, утворюють єдину соціально - комунікативну систему і знаходяться у функціональному доповненні одиндоодного[24, 178].
Володіння кількома мовами, які вживають їхні носії залежно від ситуації
мовлення, визначається поняттям «мультилінгвальна компетенція». Це вміння
адекватно й доречно практично користуватися мовою в конкретних ситуаціях,
використовувати для цього як мовні, так і позамовні (міміка, жести, рухи) та інтонаційні засоби вираження мовлення. Вона є однією з провідних базисних характеристик особистості. А своєчасний і якісний розвиток мовлення – важлива
умова повноцінного мовленнєвого розвитку учня. Як стверджують
Н. П. Жовтюк та О. К. Бобришева [3], становлення двомовності має динамічний
характер, що зумовлений психолінгвістичним підходом. Також, науковці наголошують, що методика мультилынгвального навчання, має базуватися
на положеннях психолінгвістики і враховувати принципи дії й особливості формування та функціонування мисленнєвих і мовленнєвих механізмів, які мають
свою специфіку.
Багато дослідників, зокрема О.Я. Савченко, Р.О. Пасмурна, С.С.ЖовнірКоструба вважають що мовна діяльність дітей особливо бурхливо розвивається
в період їх навчання в школі[2]. Тому, як вони зазначають, для того щоб мов- 378 -

лення дитини успішно розвивалося, треба перш за все, виділяти певні звукокомплекси (слова) з цілого мовного потоку; основою роботи має стати підручник,
головними методами - спостереження мовних явищ і бесіда, у проведенні якої
слід постійно спиратися на мовний досвід учнів, поступово збагачуючи його.
Невід'ємною складовою комунікативної компетентності школярів є розвинене діалогічне мовлення, яке передбачає не тільки збагачення словникового запасу учня формами мовного етикету, синонімами, антонімами, образними словами тощо, а й уміле варіювання інтонацією відповідно до мовленнєвої ситуації.
Нині багатомовна освіта школярів у країнах Європи - комплексна галузь,
що активно розвивається: в її основі теорія, що багатомовність особи виникає в
процесі розширення мовного досвіду людини. Лідерами у розвитку цього освітнього напряму є такі країни як Австрія, Іспанія, Швейцарія та Люксембург.
Згідно з О. О. Першуковою аналіз досвіду провідних країн у питанні багатомовності основні принципи інтегрованого навчального плану можна охарактеризувати у такий спосіб: на початковому етапі навчання рідна мова має
обов‘язковий статус для кожного учня і включає формування грамотності письма; навчання другої та третьої мов супроводжується постійним порівнянням з
релевантними аспектами рідної мови, якомога ширше застосовується трансфер
(перенос інформації між відомою мовою чи мовами і новою виучуваною)[6].
Тобто при вивченні лексики це може бути вправи на знаходження відповідних
синонімів чи антонімів; навчання нерідної мови як системи не надає достатньої
підготовки для застосування мови в якості засобу опанування предметним змістом. Далі вона зазначає, що для полегшення розуміння застосовують підхід, що
має назву скафолдинг, передбачає актуалізацію уже наявних знань; ознайомлення учнів із процесами, пов‘язаними з опануванням предметним змістом рідною мовою та мовними структурами для їх вираження засобами нової мови[6].
Використання рідної мови не заборонено, а навпаки схвалюється, бо рівень
опанування предметним змістом за таких умов вищий.
Як практичний інструментарій мультилінгвізму можна розглядати «кутикулу багатомовності» (Curriculum Mehrsprachigkeit), розроблену німецько‐австрійським тандемом науковців Г. Г. Райхом (H. H. Reich) і
Г.‐Ю. Круммом (H.‐J. Krumm)[4]. У ній виокремлено роль багатомовності й розроблено рекомендації щодо її впровадження. Учителі, які викладають мовні
предмети, повинні знати і володіти основами дидактики багатомовності, розвивати конкретні уявлення про внесок занять з окремих мов і бути кваліфікова- 379 -

ними у міждисциплінарній співпраці. Курикула пропонує у майбутньому ввести у шкільний штат посаду вчителя, який би виконував функцію експерта з питань багатомовності і збирав досвід та утверджував тему багатомовності в ході
розвитку школи.
На думку О. О. Першукової процес запровадження інтеграції мовного курикулуму в Україні в контексті однієї школи доречно розпочати з визначення
загальної мети навчання і рівнів компетенцій, які мають бути досягнуті у кожній із виучуваних мов[6]. Слід звернути увагу на функції, які має у суспільному
житті України кожна з мов, і відобразити це у мовному курикулумі.
Ми переконані, що лексичні навички слід розглядати як найважливіший і
невід‘ємний компонент змісту навчання іноземної мови, особливо при мультилінгвальному підході, адже їх формування саме і є метою навчання лексичного
матеріалу, щоб учні могли використовувати його для вираження своїх думок і
розуміти думки інших людей в усній та письмовій формі. При вивченні лексичного матеріалу виділяють два етапи: етап ознайомлення учнів з новими лексичними одиницями - семантизація, етап автоматизації дій учнів з новими лексичними одиницями (автоматизація на рівні словоформи, вільного словосполучення та фрази; автоматизація на понадфразовому рівні - діалогічної
або монологічної єдності). Ми вважаємо, що на першому етапі ще можливе використання рідної мови, для кращого розуміння матеріалу, в той час як на другому етапі вживання рідної мови потрібно звести до мінімуму.
Система лексичних вправ – процес вивчення лексики. При ознайомленні
учнів з новими лексичними одиницями - семантизацію можна поділити на дві
групи : перекладні та неперекладні вправи. Зазвичай учителі використовують
наочність, тлумачення слова, жест, рухи, персоналізацію, візуалізацію, розповідь з елементами бесіди. Все це дозволяє залучити учнів до розмови, зацікавити та ефективніше запам‘ятати новий лексичний матеріал.
Отже, мультилінгвальна система навчання англійської мови займає визначне місце у сучасній мовознавчій науці, а здобуття мультилінгвальної компетенції забезпечує молоді комфортне життя в умовах багатонаціонального та
полікультурного середовища.
Перспективи подальшого розвитку проблеми вбачаються нам у розробці
системи вправ з англійської мови для формування мультилінгвальної компетенції учнів 5 класу та у продовженні аналізу програм країн в яких впроваджена
багатомовна система навчання.
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СУЧАСНИЙ АНГЛОМОВНИЙ СЛЕНГ У МОВІ ТА МОВЛЕННІ
Сучасні індустріально-розвинуті спільноти належать до динамічних, а
тому мова, точніше її словесна оболонка, в подібних спільнотах дуже рухлива,
у результаті чого за період життя одного покоління її словниковий склад зазнає
серйозних змін. Крім того, суспільство сучасної культурно-історичної епохи
являє собою рухливу систему, що включає в себе безліч субкультурних утво©

М.О. Щербакова, 2016
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рень, кожне з яких має власну специфічну лексику, власний сленг. Сленг використовується не тільки у мовленні представників різноманітних верств населення, а й у художній літературі, у засобах масової інформації, а також на сцені,
і навіть у рекламі.
Проблема вивчення англійського сленгу, його функцій та ролі у житті суспільства привертає до себе увагу багатьох вітчизняних та зарубіжних дослідників, таких, як Е. Партрідж, І. Гальперін, Г. Менкен, В. Вілюман,
В. Балабін, О. Клименко, Г. Іванова.
У. Потятиник розглядає американський сленг як особливий соціостилістичний субваріант ненормативної англійської мови із соціодемографічною дистрибуцією, для якого характерні: неоднорідність складу, соціопсихологічна мотивація вживання, соціостилістична зниженість повідомлення, більш чи менш
обмежена функціональність, домінування конотативного компонента над денотативним [4, 38].
Сленг з його надзвичайним семантичним багатством, разючою розмаїтістю асоціацій є ефективним засобом прояву людиною своєї індивідуальності,
передачі своїх думок і почуттів у найрізноманітніших ситуаціях. Е. Партрідж
виділяє кілька психологічних причин виникнення і вживання сленгу:

бажання молодих людей обмежитися, дистанціюватися, закритися
від навколишнього світу;

бажання показати своє зневажливе або байдуже ставлення до предмета висловлювання;

прагнення уникнути заяложених або високопарних виразів, прагнення до фамільярного тону [7, 234].
Сленг, так само як і літературна мова, відображає спосіб життя мовного
колективу. Тому в загальній лексиці сленгу, згідно Е. М. Береговській, можна
виділити такі головні лексико-семантичні групи: повсякденні взаємовідносини
між людьми; фізична діяльність; вільний час; навчання; характеристика людини; гроші; наркотики; настрій.
Сленгова лексика постійно змінюється, оновлюється, набуває нового значення, що робить практично неможливим завдання створення словників спеціального сленгу. Саме через цей факт чимало різновидів сленгу ще недостатньо
досліджені і майже зовсім не відображені у словниках. Прикладом є таке явище, як англійський комп‘ютерний сленг, що представляє собою лексику, що використовуються тільки тими людьми, які мають безпосереднє відношення до
комп‘ютерів у повсякденному житті та підміняють професійну термінологію
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розмовною, а іноді й грубою лексикою. Серед одиниць англійського
комп‘ютерного сленгу виокремлюють наступні лексико-семантичні групи: люди, що мають відношення до світу комп‘ютерів; назви програмних продуктів,
команд, файлів; акроніми Інтернет-чатів; мережа Інтернет; складові частини
комп‘ютера; робота з комп‘ютером.
Сленг відіграє надзвичайно важливу роль і в творах художньої літератури. Він використовується з метою надання тексту комічності, створення атмосфери невимушеного спілкування, заради бажання бути дотепним, природнім,
приймаючим життя таким, яке воно є.
В художній літературі сленг виконує наступні функції: номінативну, когнітивну, комунікативну, емоційно-оцінну, експресивну, світоглядну, ідентифікаційну, дейктичну, езотеричну, сигнальну, функцію економії часу. Розглянемо
зазначені функції на прикладі роману Д. Селінджера «The Catcher in the Rye».
Практично всі літературознавці зазначають те, що Д. Селінджер у своєму
романі подає нам прекрасний зразок сучасної йому молодіжної мови. Головний
герой роману «The Catcher in the Rye» − підліток. Він навчається у школі, спілкується з однолітками, тому у мові героя величезна кількість одиниць молодіжного сленгу, наприклад: to get (give) the ax – бути виключеним з навчального
закладу; wise guy – всезнайка; can – туалет, вбиральня.
Лексичні одиниці, у яких відсутній рівнозначний еквівалент у стандартній літературній мові, мають значну комунікативну цінність, вони спрощують,
а часом визначають процес комунікації. Так, в англійському сленгу існує лексема «lulu» – «a remarkable or excellent person or thing» [8, 129], яка не має відповідника у стандартній мові. Проте головний герой твору Д. Селінджера використовує цей сленгізм у розмові з друзями. Для них це слово не лише зрозуміле,
але й необхідне для спілкування, тому що знання сленгу дозволяє їм розмовляти невимушено та розуміти один одного з напівслова. Таким чином, реалізується когнітивна функція сленгу.
Сленг не тільки позначає неприйнятні з погляду моралі явища, він також
висловлює і певне ставлення до них, таким чином, ми можемо виокремити емоційно-оцінну функцію сленгу. У наступному прикладі з роману Селінджера багато слів мають вульгарно-розмовне забарвлення, вони емоційні, експресивні і
не залишають жодного сумніву щодо взаємного почуття неприязні і навіть ненависті героїв твору Стредлейтера та Голдена Колфілда:
«You don't even know if her first name is Jane or Jean, ya goddam moron!»
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«Now, shut up, Holden, God damn it – I'm warning ya», - he said. I really had
him going. «If you don't shut up, I'm gonna slam ya one».
Багато вчених вказують на той факт, що емоційно-оцінна функція перетинається з експресивною функцією сленгу. Це пов‘язано з тим, що колектив,
який використовує у своїй мові сленг, прагне до передачі свого ставлення до
навколишнього світу, подій, що відбуваються в ньому, до їх оцінки. Багатьом
одиницям сленгу притаманні гострий гумор, гротескне підкреслення безглуздого або кумедного боку ситуації: to chew the rag – докладно обговорювати питання; yellow-belly – боягуз; to tickle the pants off someone – заморити сміхом;
half-assed – безрезультатний, пересічний, дурний.
Володіння тим або іншим спеціальним сленгом є наслідком приналежності до тієї чи іншої групи. Одиниці спеціального сленгу відображають певні переконання членів соціальної групи, їх світогляд. У зв‘язку з цим, ми можемо казати про світоглядну функцію сленгу.
Світоглядна функція безпосередньо пов‘язана з езотеричною, яка характерна для спеціального сленгу, тому що саме його одиниці відображають властиве членам певної соціальної групи почуття солідарності чи навіть вороже
ставлення до сторонніх. Використання сленгу представниками певних угрупувань – це один із методів створення свого «езотеричного» кола.
Ідентифікаційну функцію деякі вчені називають сигнальною, і вона також
пов'язана з езотеричною функцією. Суть її полягає в тому, що сленг є свого роду паролем, що дозволяє упізнати «свого» серед інших, він полегшує пошук
потрібних осіб, допомагає встановлювати і підтримувати специфічні контакти.
Так, Голден легко розуміє сленгізми, які вживає Стредлейтер (I‘ll be up the creek
– мені влетить; buddy – друг; sharp – чудово), та відповідає йому таким же чином, з використанням сленгових одиниць.
Дейктична функція, як правило, актуалізується в художній літературі.
Сленгізми, які вживає той чи інший персонаж, в якійсь мірі характеризують його особистість, приналежність до певної групи людей. Вживання сленгізмів у
мові героїв надає розповіді певний колорит, характерний для цієї групи, дана
лексика вживається для типізації мовних портретів персонажів та їх соціальних
ролей. У повісті «The Catcher in the Rye» описується сцена знайомства Голдена
з повією Санні в готелі Нью-Йорка. На питання, скільки Голдену років, він відповідає, що йому двадцять два, і це викликає сміх у дівчини: «Like fun you are».
Але Колфілду ця фраза здалася несподіваною, оскільки у нього вже склалося
уявлення про поведінку та манеру розмовляти, характерну для повій:
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«It sounded like a real kid. You'd think a prostitute and all would say «Like hell
you are» or «Cut the crap» instead of «Like fun you are»».
Функція економії часу пов'язана з тим фактом, що сленг допомагає економити час і місце – простір написання. Засобом реалізації цієї функції, на думку Т. Захарченко, є абревіація [3, 133]. У Селінджера можна зустріти такі скорочення: dorm (dormitory) – спальний район; bud (buddy) – друг; but (buttocks) –
сідниці; BB guns – дрібнокаліберна зброя.
Що до перекладу сленгу, то основне завдання перекладача при досягненні
адекватності – майстерно виконати різноманітні перекладацькі трансформації
та відшукати еквівалент відповідного сленгізму в мові перекладу, який характеризувався б приблизно однаковою з ним експресивністю та емоційною забарвленістю. Проілюструємо це наступними прикладами:
rocks, buck, dough – зелені;
sharp – кльовий.
Досить поширеним є також переклад за допомогою аналогу. Під час перекладу аналогом потрібно вміти вибрати з декількох синонімів один, найбільш
придатний у всіх відношеннях. Наприклад:
that stuff bores me – остогидло як гірка редька;
booze hound – п'яний як чіп.
Часто при перекладі сленгової лексики перекладачі використовують метод перестановки. Наведемо такі приклади з тексту роману «The Catcher in the
Rye»:
 «He used to be just a regular writer, when he was home». – «Поки Д. Б. сидів удома, то був письменник як письменник».
 «And underneath the guy on the horse's picture…» – «Під тією картиною
з жевчиком на коні…»
Наступним методом перекладу сленгу є опущення. При перекладі опущенню піддаються найчастіше слова, що є семантично надлишковими.
Наведемо такі приклади:
 «Robert Tichener and Paul Campbell were chucking a football around, in
front of the academic building». – «Робертічнер і Пол Кембл просто перед вікнами школи ганяли м‘яча».
 «…but we didn‘t want to stop doing what we were doing…» – «…але кидати гри нам не хотілося».
Поширеним видом трансформації у процесі перекладу сленгізмів є заміна. Вірність сказаного можна продемонструвати на наступних прикладах:
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 «Where I want to start telling is the day I left Pencey Prep». – «Найкраще
почати з того дня, коли я чухнув із Пенсі».
 «That kind of stuff. The old bull». – «Словом, навертав як треба».
Під час перекладу сленгу використовується також описовий метод – це
прийом, при якому слово вихідної мови замінюється словосполученням, яке розкриває значення, дає більш зрозуміле пояснення даного слова. Наприклад:
touchy as hell – занадто вразливі, приймаючі усе близько до серця;
hit the ceiling – бути дуже роздратованим, вийти з себе;
Підводячи підсумки, слід зазначити, що в умовах поширення та активізації міжнародних контактів вивчення сленгу набуває все більшу актуальність,
допомагає краще зрозуміти національно-специфічні особливості менталітету
сучасної англійської молоді. Знання сленгу сприяє розвитку комунікативної
компетенції мовців, допомагає уникнути різного роду курйозів, мовних помилок, а також комунікативних «збоїв» при здійсненні акту міжкультурної комунікації.
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В. С. Алексеев
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ КОММУНИКАТИВНОГО
ПОДХОДА ПРИ РАБОТЕ С ТЕКСТОМ
Комплексная система коммуникативного подхода сегодня занимает
прочные позиции в обучении иностранному языку. Суть коммуникативного
подхода состоит в том, что на всех этапах обучения иностранному языку обучаемый рассматривается как «активный фактор», а не как «чистый лист бумаги». Работа с текстом необходима, так как она расширяет словарный запас обучаемого, улучшает орфографию, расширяет культурный кругозор, а также вырабатывает навыки индивидуальной работы.
Коммуникативный подход при работе с текстом включает в себя несколько этапов.
1.
Разминка. На этом этапе преподаватель создает ситуацию, которая
затрагивает рассмотрение проблем, поставленных в тексте. Обучаемые высказывают свою отношение к этим проблемам, делятся этой информацией (по
данным вопросам), которую они имели ранее.
2.
Работа над новыми словами. Преподаватель, предварительно отобрав ключевые слова в тексте, просит обучаемых объяснить их значение, дать
синонимы, антонимы, и т. д.
3.
Этап прогнозирования. Преподаватель просит обучаемых найти
самостоятельно пути решения проблем, поставленных в тексте.
4.
Чтение текста. Время, выделенное на этот этап, зависит от сложности текста, а также от количества поставленных задач.
5.
Вопросы на понимание содержания текста. Преподаватель сам или
через обучаемых задает вопросы, которые проверяют насколько правильно и
глубоко обучаемые поняли текст.
6.
Этап интерпретации. Слушатели оценивают, насколько правильным оказалось их прогнозирование, высказывают свое согласие или несогласие
по предлагаемым в тексте решениям указанных проблем.
7.
Дальнейшее развитие активности. Здесь создаются игровые ситуации, диалоги, проигрывание ситуаций в ролях. При этом важно, чтобы слушатели использовали ключевые слова (выражения) и грамматические структуры


© Алексеев В.С., 2015г.

- 387 -

из текста.
Н. А. Баракатова33
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ ПОЛЕ ЖІНКА У ТВОРЧОСТІ
В. МАСТЄРОВОЇ
Гендерні аспекти лексики як основної ділянки, що пов‘язує мову з
об‘єктивною дійсністю, із суспільством, реалізуються у творчості кожного
майстра слова по-своєму, залежно від теми й проблематики твору, авторського
світобачення, а також від статі самого письменника. Сучасна жіноча проза, однією з представниць якої є В. Мастєрова, основну увагу сконцентровує навколо
світу нашої сучасниці – внутрішнього й зовнішнього, реального й викривленого, який знаходить свій вияв серед іншого й у лексико-семантичних полях. Це
поняття було детально розроблене Е. Оксаром та О. Духачеком, а сам термін
з‘явився в науковому обігу семасіології завдяки працям німецьких лінгвістів
Г. Іпсена і Й. Трира [цит. за 4]. Сьогодні цьому питанню присвячують свої наукові розвідки такі мовознавці, як І.В. Арнольд [1], М. В. Гурецька [3],
Г. А. Гайдай [2] тощо.
Лексико-семантичне поле «жінка» в романі В. Мастєрової «Суча дочка»
протягом р озвитку дії зазнає трансформацій як у периферійній, так і в ядерній
частині. Якщо на початку твору в центрі ЛСП перебуває лексема дитина [5, 19;
27], згодом – царівна [5, 77; 82; 168]), цариця [5, 78], а далі – селючка [5, 94;
114; 115], то, починаючи від середини оповіді, його ядро становлять одиниці
відьма [5, 155; 189; 201], чаклунка [5, 186; 194], відьмачка [5, 210]. Головна героїня характеризується ще й персонажами, завдяки чому в ядрі ЛСП
з‘являються одиниці королева [5, 9], мамина донечка [5, 16], поміч [5, 14], молодця [5, 34]. Часом елементи ядерної частини супроводжуються епітетами зі
зневажливою конотацією, як-от: селючка необтесана [5, 12], забита селючка
[5, 114; 115], а периферія представлена словами свинарка [5, 90], доярка [5, 90].
Центральна лексема царівна зазнає розширення до Польова царівна [5,
77; 101], царівна із Задрипанців [5, 122], а цариця – до цариця нашенських полів
[5, 78].
Периферію ЛСП «жінка» протягом усього роману В. Мастєрової становлять лексико-семантичні групи як з яскраво позитивною, напр.: скромниця [5,
65], хороша людина (5, 75; 103], диво [5, 182], так і з різко вираженою негатив33
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ною семантикою, як-от: дурепа [5, 26], гуляще стерво [5, 33], дівка бита [5,
36], нещастя [5, 64], чортова дівка [5, 74], повія [5, 90], невдаха [5, 114], добра
штучка [5, 131], чужа чеплея [5, 148], сука [5, 209], справжня сука [5, 209], суча дочка [5, 189; 195].
Семантична трансформація базового поняття «жінка» в романі
В. Мастєрової «Суча дочка» пов‘язана з перипетіями сюжету, специфікою
сприйняття головної героїні іншими персонажами твору, а лексико-семантична
група із позитивним значенням є інтегруючою для всього тексту; її становлять
лише характеристики, висловлені другорядними діючими особами, а не власне
автором роману.
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О. М. Бесараб©
ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ТИПОЛОГІЯ»
За умов відсутності універсального визначення типології зазначений термін потребує певного уточнення.
Типологію сприймаємо як модель конструювання героїв у рамках певної
системи естетичних координат.
Загальновідомі формулювання поняття типологія співвіднесені з методом
наукового пізнання, в основі якого лежить розподіл систем об‘єктів та їх згру©
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пування за допомогою узагальненої, ідеалізованої моделі або типу; з результатом типологічного опису та зіставлення. Типологія спирається на виявлення
подібності та відмінностей досліджуваних об‘єктів, на пошук надійних способів їх ідентифікації, а у своїй теоретично розвинутій формі прагне відобразити
структуру досліджуваної системи, виявити її закономірності, що дозволяють
передбачити існування невідомих поки що об‘єктів.
За визначенням «Літературознавчої енциклопедії» тип — (грец. typos:
відбиток, форма, зразок) — узагальнений образ-персонаж, який в індивідуальних рисах концентрує ознаки, спосіб мислення, світоглядні орієнтації певної
спільноти або нації, втілює загальне в окремому [1, 481].
Літературні типи є відображенням тенденцій духовного розвитку суспільства, світогляду, філософських, моральних та естетичних поглядів самих письменників. Розповсюдження того чи іншого літературного типу може бути
продиктовано «соціальним заказом», тобто є потреба суспільства у зображенні
людей з певним стійким комплексом якостей.
Г. А. Гуковський присвятив ґрунтовні дослідження проблемі типології
характерів у системі класицизму, романтизму й реалізму, у яких характер реалістичної типізації пов`язав з ідеєю залежності людини від соціального оточення. За Ю. М. Лотманом [2, 214], художній образ формується не лише як реалізація певної культурної схеми, але і як система залежних від неї відхилень,
що виникають за рахунок приватних упорядкованостей. Ці відхилення зростають з урахуванням того, як виявляється основна закономірність, з одного боку,
роблять інформативно значущим її збереження, з іншого – на її тлі знижують
передбачуваність поведінки літературного героя.
Ці посутні відхилення утворюють певний необхідний імовірний «діапазон» поведінки героя навколо середньої норми, що пропонується поза художнім розумінням природи людини. Та сутність людини, яка в культурі цього типу постає як єдино можлива норма поведінки, у художньому тексті здійснюється як певний набір можливостей, лише частково реалізований. І це не тільки
набір вчинків, але й набір типів поведінки, прийнятих у межах більш загальної
класифікаційної системи [2, 214].
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Н. С. Голікова34
ПАРОНІМІЧНА АТРАКЦІЯ
В ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ П. ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
У сучасній лінгвістиці атракцію все частіше розглядають як явище притягання,
зближення
мовних
одиниць
різних
рівнів.
Одним
з найпродуктивніших її виявів у лексико-семантичній системі є паронімічна
атракції, яку активно досліджують переважно в поетичному мовленні
(Н. Дащенко, Г. Сюта), у газетних і рекламних текстах (О. Ємець,
Ю. Полтавець) тощо. Художня проза загалом в межах цієї проблеми поки що
не досліджена, не зверталися науковці до питання патронімічної атракції, зокрема, й у зв‘язку з мовотворчістю патріарха української літератури
П. Загребельного, у доробку якого це явище потрібно розглядати як мовностилістичний засіб, що маркує ввесь художній дискурс письменника.
Розгляд часткової звукової схожості слів, що мають семантичне розрізнення (повне або часткове), останнім часом студіюють, приділяючи більше
уваги то різнокореневим, то, навпаки, спільнокореневим паронімам. Попри неоднозначний підхід до їх типології, мусимо констатувати, що в будь-якому художньому творі різнотипні пароніми виконують передусім асоціативнообразну функцію і слугують предметом неабиякої уваги з боку читачівадресатів, викликаючи в їхній свідомості низку комунікативно-прагматичних
смислів. У художньому дискурсі П. Загребельного патронімічна атракція відповідає двом найважливішим критеріям: 1) свідомому зближенню слів, що мають схожу форму вираження; 2) оказіональному зближенню паронімів.
У мовостилі письменника патронімічна атракція зрідка представлена різнокореневими словами на зразок: стукотять-грюкотять, вистрибуєвитанцьовує, сказав-подумав, вихиляси-вигибаси, інколи натрапляємо на такі
пароніми вокалічного або консонантного типу, як вознесення і вознесіння,
пишатися-кишатися, потоки й потопи тощо. Натомість аналізоване стилістичне явище в усій прозі П. Загребельного реалізовано переважно парними сполученнями спільнокореневих слів, що за структурою відповідають складним
конструкціям – юкстапозитам або сурядним словосполученням. Наприклад:
34
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закуска-перекуска, козак-некозак, радники-порадники, вертання й повертання,
обмови й намови, погнобити й пригнобити, припаси і запаси, справа і розправа,
щастя і нещастя тощо.
Найвищий ступінь експресивності мають повторювані в одному реченні
атрактанти, як-то: Щойно була (Настася) нелякана, тепер стала налякана.
Нелякана – налякана. Два слова билися у ній, мов пташка в клітці, наповнювали серце розпукою й безнадією. Нелякана – налякана («Роксолана»); Вона
(Хуррем) співала і приспівувала, сміялася і присміювалась, споглядаючи його
(султана) знетямливість («Роксолана»); Хіба неоднаково – довкола лукаві царедворці, підніжки трону підхлібці і під’їдці, радники й порадники, помічники й підпомічники… («Я, Богдан») тощо.
Крім того, парні однокореневі пароніми з різними префіксами виражають
антонімічні (красномовство-кисломовство, насунулося й відсунулося, поєднання й роз‘єднання) та синонімічні (з‘єднавши і об‘єднавши, передчасно
й дочасно, похваляння й вихваляння, припаси і запаси) відношення, слугують
засобом авторських експериментів – мовної гри (меблі-шмеблі, мільйониперемільйони, мотації-замотації, розвиток і перерозвиток) тощо.
Шквал асоціацій викликають контекстуальні атрактанти, об‘єднані
в паронімічні ряди, наприклад: Боже, єдиний, всюдисущий, всемилостивий!
Поможи, допоможи, підпоможи, спроможи, споможи! («Роксолана»); Все
життя – в підкидного. Накидають, обкидають, закидають («Я, Богдан»);
або синтаксично пов‘язані конструкції на кшталт: …мені (Богдану) праглося
досваритися з Самійлом чи з його духом, договорити недоговорене, досперечатися про те, про що не досперечалися («Я, Богдан»); Я (Богдан) намірився
об’єднати і возз’єднати роз’єднане, в цьому бачив розумну волю і вільний розум найбільший… («Я, Богдан») тощо.
В. І. Голяк 35
КОМУНІКАТИВНІ ОЗНАКИ УМОВНОЇ КОНСТРУКЦІЇ
В МЕДІЙНОМУ ДИСКУРСІ
Комунікативний аспект мови викликає в останні часи особливу зацікавленість лінгвістів. Зокрема в сучасній лінгвістиці розглядається мова як комунікативний акт в дискурсивному ракурсі. На думку Ф. С. Бацевича, «дискурс –
тип комунікативної діяльності, інтерактивне явище, мовленнєвий потік, що має
35
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різні форми вияву (усну, писемну, паралінгвальну), відбувається в межах конкретного каналу спілкування, регулюється стратегіями і тактиками учасників;
синтез когнітивних, мовних і позамовних (соціальних, психічних, психологічних тощо) чинників, які визначаються конкретним колом "форм життя", залежних від тематики спілкування, має своїм результатом формування різноманітних мовленнєвих жанрів».
За визначенням І. М. Дриги, медійний дискурс є таким типом дискурсу,
який спостерігається у всіх видах людського спілкування – як у повсякденному
житті, так і в інституціональному спілкуванні. Медійна картина світу є продуктом безперервної інформаційної діяльності людини, що глобалізується у медіадискурсі. Як зазначає В. Богданов, найголовнішим компонентом будь-якого
дискурсу є текст. За думкою Н. Арутюнової, текст є у сукупності з екстралінгвістичними факторами цілеспрямованою соціальною дією, компонентом взаємодії людей та механізмів їхньої свідомості, "мовою в житті". Текст породжується учасниками комунікації, які в процесі свого спілкування створюють дискурс. Комунікативною ознакою медійного дискурсу є прагнення впливати на
реципієнта, підготувати його до адекватної з точки зору відправника інформації соціальної взаємодії.
Засобом вивчення тексту, як продукту мовленнєвої діяльності людини, є
дискурсивний аналіз. Дискурсивний аналіз водночас є методом, теорією та напрямком. Він спрямований на семантичну глибинну структуру текстів, які
створюють у своїй взаємодії окремий дискурс. Одним з рівнів дискурсивного
аналізу є синтаксичний рівень(відношення зв‘язності між реченнями) (Еккехард Фельдер). В реченнях зображують події, обставини, ситуації. Синтаксис
речення відображає розподіл семантичних ролей учасників події. З семантичної точки зору речення є експліцитною граматикалізованою формою реалізації
пропозиції. Ситуації в медійних текстах часто констатуються як факт, вони
пов‘язані з іншими ситуаціями, і таким чином утворюють контекст. Отже ситуація може мати як експліцитну так і імпліцитну оцінку.
Підрядні речення умови з wenn - dann використовується з метою подальшої інтерпретації події, яка дозволяє розглянути ситуацію з іншої сторони.
Умовні конструкції мають властивості імпліцитності, що спонукає комунікантів очікувати на розвиток подальших подій.
Konjunktiv II має комунікативну функцію відобразити ситуацію
суб‘єктивно - фіктивно та містить інформацію в непрямій мови, в наслідок чого умовне в умовному стані може бути розглянуте як те, що має постійне зна- 393 -

чення. В нереальних умовних реченнях завжди існує залежність від гіпотетичних умов або наслідків (Wunschsätze).
Складнопідрядне умовне речення характеризується визначенням позиції
мовця до мовної ситуації, його поінформованістю відповідності ситуації дійсності, або навпаки.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
1. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: підручник / Ф. С. Бацевич. – 2-ге вид., доп. – К. : ВЦ "Академія", 2009. – 376 с.
2. Дрыга С. С. Социальный дейксис дискурсв массовой коммуникации (на матереале ток-шоу). – Автореф. дис. на соиск. уч. степени канд. филол. наук / С.
С. Дрига. – Тверь, 2008.- 35с.
3. Ковальська Н. Питання типології дискурсу /Н. Ковальська. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: linguistics.kspu.edu/webfm_send/1917
4. Ekkehard Felder Pragma-semiotische Textarbeit und der hermeneutische Nutzen
von Korpusanalysen für die linguistische Mediendiskursanalyse [Електронний ресурс].– Режим доступу:www.gs.uni-hd.de/.../felder_pragma-semiotisch.
Е. П. Гончаренко36
З «ХАРТІЇ ПЕРЕКЛАДАЧА»
«Хартія перекладача» – це звід обов‘язків та прав перекладача. Документ прийнято на IV конгресі Міжнародної федерації перекладачів у Дубровнику (Югославія) у вересні 1963 року. Міжнародну федерацію перекладачів –
ФІТ (Federation internationale des traducteurs — FIT) засновано у 1953 році у
Парижі П'єром-Франсуа Кайє; вона об‘єднує перекладачів з понад п‘ятдесяти
країн. ФІТ — професійна, неполітична, міжнародна організація, яка не ставить
собі за мету комерційні цілі. Її мета: об‘єднання перекладацьких організацій
різних країн, збір та передача організаціям-членам корисної для них інформації, зміцнення зв‘язків між національними організаціями в інтересах їх перекладачів, захист моральних і матеріальних прав перекладачів у світі, пропаганда перекладу як професії й мистецтва, вдосконалення статусу перекладача у
суспільстві.
Вищим органом ФІТ є всесвітній конгрес, який збирається один раз на
три роки. Обрана на конгресі Рада ФІТ формує Бюро для керівництва повсякдненною діятельністю ФІТ. Штаб-квартира ФІТ розташована у Парижі.
Зважаючи на те, що переклад затвердився як постійна, повсюдна та необ36
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хідна форма діяльності ще у середині ХХ століття, Міжнародна федерація перекладачів дійшла висновку, що переклад повинен бути визнаний як визначена, самостійна професія. Ці чинники зумовили створення офіційного документа, у якому викладено основні принципи, що нерозривно пов‘язані з професією
перекладача, з метою:
- підкреслити соціальну функцію перекладу;
- уточнити права і обов‘язки перекладача;
- закласти підвалини морального кодексу перекладача;
- покращити економічні умови і соціальну атмосферу, в якій працює
перекладач;
- рекомендувати перекладачам та їх професійним організаціям певні лінії поведінки; і таким чином сприяти затвердженню перекладу як визначеної та
самостійної професії.
Отже, текст хартії призначений слугувати перекладачеві своєрідним посібником у виконанні його діяльності. П‘ять розділів складають зміст цього загального документу перекладацької діяльності: I - Обов‘язки перекладача, II Права перекладача, III - Економічний і соціальний стан перекладача, IV – Асоціації і спілки перекладачів, V – Національні організації і Міжнародна федерація перекладачів. Пропонуємо у перекладі українською мовою стислий огляд
основних положень обов‘язків та прав перекладача з «Хартії перекладача», які,
на наш погляд, необхідно знати майбутнім перекладачам, а нині студентам, котрі навчаються за спеціальністю «Переклад».
Розділ I.
Обов’язки перекладача
1. Переклад – це розумова діяльність, метою якої є перенесення літературних, наукових та технічних текстів з однієї мови на іншу; переклад накладає
на тих, хто ним займається, особливі зобов‘язання, що походять з самої природи перекладу.
2. За переклад відповідає лише перекладач, якими б не були відносини
або угода, що пов‘язують його з особами та установами, котрі використовують
переклад.
3. Перекладач відмовляється надавати таке тлумачення тексту, з яким він
не погоджується або яке суперечить його професійним обов‘язкам.
4. Будь-який переклад повинен бути правильним і точно передавати думку і форму оригіналу, дотримання правильності тексту є юридичним і моральним обов‘язком перекладача.
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5. Правильний переклад не треба плутати з перекладом буквальним,
оскільки правильність не виключає необхідних змін, які мають на меті передачу іншою мовою форми, атмосфери й внутрішнього змісту твору.
6. Перекладач повинен добре знати мову, з якої перекладає, і що є найважливішим – досконало знати мову, якою здійснює переклад.
7. Крім того, він повинен бути людиною освіченою, досконало знати
предмет, про який йдеться, а також утримуватися від роботи в незнайомій для
нього сфері.
8. У своїй професійній діяльності перекладач уникає будь-якої нечесної
конкуренції; а саме: він не повинен погоджуватися на оплату нижче передбаченої законом, окремими постановами або ж рішеннями його професійної організації.
9. Загалом він не повинен ані шукати роботу, ані погоджуватися на роботу на умовах, що є принизливими для нього та його професії.
10. Перекладач повинен поважати законні інтереси осіб та установ, які
використовують переклад, розглядаючи як професійну таємницю усі відомості,
які він може отримати під час роботи над перекладом.
11. Як «вторинний» (другий) автор, перекладач бере на себе окремі зобов‘язання щодо автора оригіналу.
12. Він не повинен виконувати переклад, якщо не має дозволу автора
оригіналу або власника оригіналу, перекладач також повинен поважати усі інші авторські права.
Розділ II.
Права перекладача
13. Кожний перекладач користується стосовно свого перекладу усіма
правами, які країна, в котрій він працює, надає іншим робітникам розумової
праці.
14. Переклад, як здобуток розумової праці, користується захистом закону, передбаченим для такого роду робіт.
15. Таким чином, перекладач користується авторським правом на свій
переклад, а, отже, користується однаковими привілеями, що й автор оригінального твору.
16. Як автор перекладу, перекладач користується усіма моральними правами та правами передачі у спадщину, які надаються автору.
17. Отже, за життя перекладач користується правом на визнання за ним
авторства перекладу, звідси випливає, що:
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а) його ім‘я повинні згадувати під час будь-якого публічного використання його перекладу;
б) він має право відмовлятися від будь-якого спотворення або зміни його
переклада;
в) видавці та інші особи, котрі використовують переклад, не повинні
вносити до нього жодних змін, не маючи на те попередньої згоди перекладача;
г) перекладач має право заборонити будь-яке незаконне використання
його перекладу і загалом протестувати проти будь-яких дій, що паплюжать його честь та репутацію.
18. За перекладачем залишається також виключне право дозволяти опублікування, надання для сцени, передачі на радіо, переклад іншими мовами,
адаптацію, перероблення й інші зміни його перекладу, й загалом використання
його у будь-якому вигляді.
19. За усіляке публічне використання переклада перекладач має право
отримати винагороду за ставкою, що передбачена законом або угодою.
БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ:
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Електронний

ресурс:
Л. А. Гром37

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ ТЕКСТОВ
НА НЕЯЗЫКОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЯХ
Как известно, спецификой обучения иностранному языку на неязыковых
специальностях является ограниченность во времени. При этом студент в условиях жѐсткого лимита времени должен выработать умения и навыки чтения и
понимания общественно-политического текста и специальной литературы. Как
представляется, умение читать должно быть выдвинуто на одно из первостепенных мест, так как оно способствует формированию положительного отношения к иностранному языку как учебному предмету, облегчает и ускоряет
процесс овладения языковым материалом и помогает развитию устной речи и
письма.
Поскольку текст должен выступать как смысловое целое, его следует читать целиком за один раз. Работу над текстом следует разбивать на три этапа: I
37
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этап – эмоциональное введение в тему и введение нового языкового материала,
II этап – тренировка в языке, III этап – практика в общении.
При введении нового языкового материала преподаватель пользуется
разнообразными средствами семантизации: жестами, мимикой, интонацией,
определением, сравнением с родным языком, историей слова, синонимами, антонимами, демонстрацией слова и др. Новые слова вводятся в структурносемантических блоках. При отработке и семантизации новых слов преподаватель всѐ время работает с аудиторией: студенты хором проговаривают слова
отдельно и в структурно-семантических блоках, дают эквиваленты новых слов
в родном языке, выполняют ряд других упражнений. Вся работа ведѐтся интенсивно, без задержки.
На втором этапе преподаватель заранее намечает, какие слова, словосочетания, выражения и грамматический материал он будет затренировывать и
вырабатывать автоматизм их употребления. Для выработки навыка по каждому
из них составляются упражнения: грамматические игры, парная работа на местах, работа в небольших группах, игра «Снежный ком» и др. Во всех случаях
преподаватель заслушивает одну-две контрольные пары или группы у доски.
Работа с текстом строится по такому принципу: нахождение субъекта и
предиката, разбивка текста на сложные смысловые высказывания, нахождение
субъекта и предиката сложных высказываний, озаглавливание сложных высказываний, формулирование проблемы в каждом сложном высказывании, раскрытие содержания каждой проблемы путѐм обговаривания, постановка вопросов.
Третий этап отличается от предыдущего более высоким творческим
уровнем заданий. Практически это система этюдов – парных или групповых.
Это форма целенаправленной, психологически мотивированной речевой деятельности. Выполняя такого рода задания, студенты эмоционально решают задачи или проблемы, сформулированные в этюде. При этом студент переживает, перевоплощается в разные роли, раскрывает новые возможности своей личности. Возможно использование таких видов работ, как дискуссии, конкурсы,
викторины, конференции.
Следует заметить, что предложенный выше перечень примеров работы с
текстом в значительной степени способствует формированию навыков чтения
литературы по специальности и общественно-политических текстов у студентов неязыковых специальностей, а также подводит их к выходу в спонтанную
речь по темам и ситуациям, связанным с областью его знаний.
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В. Н. Дядя38
АУТЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ
Актуальность рассматриваемой проблемы обусловлена происходя- щими изменениями в области образования. Целью образования становятся не
просто знания, умения, навыки, а формирование «ключевых компетенций»[1],
которыми необходимо владеть для социализации человека, для его «продуктивной адаптации» к этому миру.
Поликультурная среда – это способ существования, деятельности и
общения людей различных наций и народностей в определенных конкретноисторических, общественных отношениях. Она включает в себя непосредственное окружение личности. И именно благодаря взаимодействию со своим
непосредственным окружением происходит развитие личности, которое определяется достижением основных потребностей: выжить, быть любимым и
признанным, иметь влияние на других и быть свободным.
Достижению всех этих потребностей может способствовать только и исключительно взаимопонимание с другими людьми. Без установления позитивного контакта, его развития и умения преодолевать коммуникативные трудности нельзя говорить об успешности личности. Однако общение может быть
затруднено из-за различий в восприятии мира, культурных особенностей, языкового барьера. Данная ситуация требует развития умения быстро адаптироваться и обладать гибкостью мышления, для того, чтобы успешно строить
коммуникации и осуществлять эффективное взаимодействие. Все это можно
объединить одним общим термином «межкультурная компетенция».
Формирование межкультурной компетенции становится в условиях поликультурного общества одной из важнейших задач. Не овладение иностранным или неродным языком, не знание особенностей культуры страны изучаемого языка, а формирование способностей к постоянному саморазвитию и самообразованию в языковой культуре.
Межкультурная компетенция занимает важное место в структуре ключевых компетенций. В. В. Сафонова определяет межкультурную компетенцию
как часть коммуникативной компетенции языковой личности [2, 62].
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Среди ученых отсутствует единое мнение о понятии межкультурной
компетенции. По мнению Н. Д. Гальсковой, Н. И. Гез – это способность, позволяющая личности реализовать себя в рамках диалога культур, т.е. в условиях
межкультурной коммуникации. Ее становление осуществляется во взаимосвязи
освоения иноязычного кода и развития культурного опыта человека, в составе
которого можно вычленить отношение человека к себе, к миру, а также опыт
творческой деятельности [3, 346]. К. Knapp определяет межкультурную компетенцию с точки зрения лингвистического подхода как способность так же понимать представителей других культур, как и представителей собственной
культуры.
С. И. Гармаева, исследуя особенности формирования межкультурной
компетенции студентов средствами современных инфокоммуникационных
технологий, предполагает под межкультурной компетенцией владение студентами определенной совокупностью знаний о культуре страны изучаемого языка, обеспечивающих культурное взаимодействие [4].
В контексте преподавания иностранных языков следует говорить о диалоге культур и межкультурной коммуникации, где процесс общения усложняется, поскольку участники могут обладать разными картинами мира, что
приводит к непониманию информации.
Одним из важных приемов овладения коммуникативной компетенцией
на иностранном языке является использование аутентичных материалов, в
том числе видеофильмов, которые наиболее наглядно демонстрируют изучаемый предмет – иностранный язык – в естественной обстановке.
Используемые в процессе обучения иностранному языку тексты должны касаться основных сфер общения и иметь социокультурную и страноведческую значимость, расширять знания студентов о национальных коммуникативных особенностях иноязычных партнеров, о деловой этике и культуре
общения. Такие знания обеспечат стилистическую правильность речи, без
которой невозможно эффективное межкультурное деловое общение.
При отборе необходимо учитывать содержание текстов, новизну и практическую значимость имеющейся в них информации. В настоящее время эта
задача может быть успешно решена на основе аутентичных текстов лингвострановедческого содержания. Одним из критериев отбора аутентичного материала является критерий типичности. Он призван обеспечить отбор страноведческого материала, отражающего наиболее актуальные факты современной действительности страны изучаемого языка и создающего более точное представ- 400 -

ление об этой стране. С учетом данного критерия по каждой теме отбираются тексты, где отражены наиболее типичные реалии; безэквивалентная и фоновая лексика, предполагающая знакомство с какой-либо конкретной стороной жизни страны изучаемого языка: названия денежных единиц, названия
некоторых праздников, символика страны и так далее.
Интернет – это доступный источник «свежей» информации, и текстовой в том числе. Именно там, например, в блогах или на форумах, можно
найти средние по объѐму высказывания молодых носителей языка по различным темам. Студентам интересно знать, как живѐт его сверстник в стране
изучаемого языка из первых уст, какие ему приходится решать проблемы, чем
отличается их образ жизни от нашего и многое другое. Но студенты не
имеют возможности постоянно обновлять информацию о жизни носителей
изучаемого языка. А ведь именно такого рода информация вызывает повышенный интерес и, следовательно, благоприятно сказывается на мотивации
овладения иностранным языком.
Еще одним из наиболее эффективных средств формирования межкультурной компетенции у студентов являются аутентичные кино-, видео-, телефильмы, которые можно рассматривать как своеобразные ретрансляторы
национальной культуры. Поскольку овладение иностранным языком как средством межкультурного общения происходит в условиях отсутствия естественной среды общения, то использованию аутентичных фильмов при формировании МК принадлежит особая роль. Именно они являются весьма эффективным
средством формирования МК в устном общении, так как демонстрируют целостные сценарии, наглядно представляющие социокультурную реальность,
контекст и ситуацию общения в вербальном и невербальном планах выражения. Видеоматериал позволяет формировать у студентов устойчивые ассоциации определенного ситуативного контекста с ожидаемым поведением.
Аутентичное обучение в отличие от традиционной учебной методики,
ориентируется на применение таких обучающих стратегий, которые способствуют построению обучения через выполнение актуальных для учащихся заданий, стимулируют участие в реальных ситуациях, что значительно позволяет
расширить межкультурную компетенцию студентов.
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Є. І. Желтобрюхова, Чень Чжунчан39
РОЛЬ ТЛУМАЧНОГО СЛОВНИКА У ВИВЧЕННІ КИТАЙСЬКОЇ
МОВИ
Тлумачний словник доцільно використовувати в процесі викладання китайської мови на старших курсах китайського відділення, коли студенти вже
мають необхідний словниковий запас.
В рамках курсів «Основна іноземна мова» та «Переклад науковотехнічної інформації» можна давати вправи на здогадку: студенту треба прочитати, перекласти словникову статтю та здогадатись, до якого слова або фразеологічної одиниці вона належить. При цьому можна як надавати, так і не надавати варіанти відповіді, використовувати тести вибору або відповідності. Можна також давати вправи, в яких треба зрозуміти значення слова за його тлумаченням. Словникові тлумачення допоможуть і при складанні кросвордів,
складати їх можуть як викладач, так і самі студенти один для одного з подальшим їх розбором на уроці.
Під час розбору нових слів до текстів на старших курсах бажано надавати тлумачення незнайомого слова китайською мовою замість його перекладу
на рідну мову (такий підхід зустрічається в підручниках деяких китайських авторів). Але викладач кожного разу повинен переконатися, що всі слова всі студенти зрозуміли та перекладають на рідну мову вірно, і тільки після цього давати завдання вивчити ці слова.
Магістри можуть вже самостійно складати такі тлумачення до відповідних слів. Це доцільно давати в якості завдань для самостійної роботи студентів
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(як і складання та розв‘язання кросвордів). В результаті цікаво порівняти тлумачення, надані різними студентами та різними авторами словників.
Порівняльний аналіз тлумачень одного й того ж слова можна робити в
рамках курсу «Лінгвокраїнознавство» або в курсовій роботі відповідної тематики. Якщо проаналізувати тлумачення, надані в словниках різних мов, можна
відчути різницю в світогляді, історіко-культурних фонових знаннях, національному характері, політичних пріоритетах та ін. представників різних культур.
Т. В. Кедич
ФРАЗЕОЛОГІЗМИ НА ПОЗНАЧЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНОГО
СТАВЛЕННЯ ДО ІНШОЇ ЛЮДИНИ
На сучасному етапі розвитку мовознавства все більшої актуальності набувають такі його напрями, як соціолінгвістика, прагматика, лінгвокультурологія, лінгвістика тексту. У зазначених напрямах мовознавчої науки особливу
увагу приділяють функційному аспекту дослідження мовних одиниць. Це стосується і фразеології. В. Бондаренко відзначає: «Функціональний аспект стійких фраз (прислів‘їв, приказок, крилатих висловів та ін.) у загальному плані
пов‘язаний з механізмом перетворення їх з одиниць віртуальних (потенційних)
в одиниці актуалізовані (реальні, функціональні)» [1, 13]. Фразеологічні одиниці як засіб передачі інформації посідають особливе місце в системі номінативних одиниць художньої літератури. Потрібно зазначити, що будь-який фрагмент реальної дійсності художники слова можуть зобразити й неідіоматичними засобами мови, проте, використовуючи фразеологічні одиниці, письменники надають творові чіткості, образності, картинності, а також авторської оцінки
зображуваному, зокрема емоційної. Відмінність між лексикою і фразеологією у
функційному аспекті, як зазначає А. Назарян, полягає в тому, що «… слова виникають передусім для називання (номінації) поняття, а фразеологізми – для
образно-експресивної оцінки цього поняття» [3, 32]. Отже, фразеологічні одиниці тому належать до виражальних засобів мови, що вони є стилістичним виразником емоційності, експресивності, образності тощо.
Експресія є одним з найважливіших чинників мови. Різноманіття форм
вияву експресії, що охоплює всі значущі одиниці мови й різні способи її утворення, свідчить про активність функціонування цього явища в мовній практиці.
Поєднуючи емоційність й оцінність, експресія сприяє створенню особливого
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значення, що надає висловленню додаткової інформації. Здійснений аналіз
експресивно-виражального аспекту стійких сполучень слів в історичному романі Раїси Іванченко «Золоті стремена» дав змогу з‘ясувати, що фразеологізми
на позначення морально-етичного ставлення до іншої людини переважно передають фразеологічні одиниці, організовані за моделлю речення (прислів‘я,
приказки, крилаті вислови): На чужому коневі у рай не в’їдеш [2, 317]; Та доки живеш – сподіваєшся [2, 9]; Хто рано встає, тому вона багатьство дає
[2, 17].
За семантикою фразеологічні одиниці на позначення морально-етичного
ставлення людини до людини поділяємо на: 1) ворогувати з кимсь: Багато
крові він пролив на Дунайській рівнині, аби не пустити його на трон [2, 15];
2) поневолювати, змушувати ставати покірним: На їхні шиї ще ніхто не зумів
надягти ярма [2, 31]; 3) щиросердне ставлення до людей: А він міг би частину
того горя взяти на свої плечі! Усе було б інакше [2, 78]; 4) виявляти повагу:
Най земля і небо дарують тобі багатство й любов! – бив поклони Людота до
розчинених дверей хижі, простягав руки до неба [2, 93].
Отже, Раїса Іванченко широко послуговується фразеологічними одиницями для надання мові емоційно-експресивного забарвлення. Зазначені вище
групи стійких сполучень слів переважно вживаються на позначення емоційного стану людини, передавання ставлення письменниці до зображуваних нею
подій.
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Н. Ю. Козырева 40
САМОКОНТРОЛЬ И САМООЦЕНКА В ИЗУЧЕНИИ РКИ
Изучение русского языка как иностранного в настоящее время предполагает более активное и осмысленное отношение к учебному процессу со сторо40
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ны обучающихся. Студенты-иностранцы должны научиться организовывать и
планировать свою учѐбу, сами для себя ставить определѐнные цели и задачи в
изучении русского языка, а также проводить самоконтроль и самооценку своей
учебной деятельности. Признано, что поставленная самим перед собой задача
становится собственной, т. е. происходит выработка внутренней психологической программы деятельности. Также доказано, что самооценка является одним из важнейших личностных образований, она относится к ядру личности, к
интимным и вместе с тем чрезвычайно действенным компонентам еѐ структуры и динамики. В этой связи возникает необходимость формирования у студентов-иностранцев навыков самоконтроля и самооценки.
Так, различают три вида самоконтроля:
- итоговый – по результатам работы;
- пошаговый – по ходу работы;
- прогнозирующий – до начала работы.
Для проведения самоконтроля и самооценки для студентов-иностранцев
могут быть введены такие компоненты: 1) примерные требования и типы заданий для проведения итогового (текущего) контроля; 2) справочные данные с
системой критериев успешности деятельности обучающихся; 3) задания для
проведения самоконтроля с так называемыми ключами.
Главным в обучении РКИ является создание условий для осуществления
качественного самоконтроля и самооценки студентов, предоставления и использования такого учебного материала, который бы помогал сформировать у
студентов-иностранцев не только навыки самостоятельной работы с предложенным материалом, но и навыки самоконтроля и самооценки.
О. Н. Крайняк
ГРАММАТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ АДЪЕКТИВНЫХ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ В НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ
Словосочетание является универсальной единицей языка. Номинативный
характер сближает его со словом. Словосочетание состоит из главного, грамматически независимого слова и зависимого компонента, выраженного какимлибо знаменательным словом и который подчиняется требованиям, исходящим
от главного слова.
С морфологической точки зрения немецкие словосочетания можно разделить на вербальные (глагольные), субстантивные, адъективные, адвербиальные (наречные) и прономинальные (местоименные). Адъективные словосочетания состоят из прилагательных, так как концентрируются вокруг прилага- 405 -

тельного, где все элементы равноправны: sauber und adrett, или с прилагательным в виде стержневого элемента: sehr leicht. Словосочетания данного типа
можно разделить на два достаточно различных класса. К первому относятся
группы с уточняющим стержневое прилагательное наречием или другим прилагательным: sehr schön, wenig bekannt, kaum möglich. Ко второму классу принадлежат адъективно-субстантивные сочетания, включающие в качестве зависимого элемента предложное или беспредложное имя: j-m ähnlich, auf etw. stolz,
für j-n nützlich. Зависимый именной элемент в таких словосочетаниях не
отличается от именного элемента глагольно-именных словосочетаний и рассматривается, как присоединяемый при помощи управления. В адъективнонаречных словосочетаниях наречие предшествует стержневому словуприлагательному. Если же прилагательное выступает в функции определения,
зависимый элемент предшествует ему.
Грамматическое оформление адъективных словосочетаний проявляется в
односторонней грамматической подчинительной связи, исходящей от главного
компонента, и система форм словосочетания опирается на систему форм
главного компонента.
І. Г. Перерва41
ЗАСОБИ ПОПОВНЕННЯ КИТАЙСЬКОГО СЛЕНГУ
Розвиток сучасної китайської мови неможливо уявити без розвитку сленгу. Утворення нових одиниць сленгу відбувається декількома шляхами: створення нових лексичних одиниць засобами китайської мови, запозичення слів з
інших мов (переважно з англійської), використання цифр для позначення слів
та шляхом абревіації.
Запозичення з іноземної мови діляться на чотири типа:
- семантичний - запозичення через прямий переклад структури слова.
Наприклад, ―白领‖ є калькою с англійського ―white collar‖;
- фонетичний - запозичення шляхом передачі звучання. Наприклад, ―酷‖
походить від англійського ―cool‖ (класно, круто);
- фонетико-семантичний. Наприклад, ―拷贝‖ утворено шляхом фонетикосемантичної подібності до англійського слова ―copy‖;
- гібридний тип має елементи обох мов. Наприклад, ―泡吧‖ , що походить
від англійського ―go clubbing‖.
41
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Утворення сленгу засобами китайської мови відбувається наступними
методами:
- лексичне перетворення слова (головним чином, завдяки метафоричному
та метанімічному переносам). Наприклад, ―放电‖ буквально означає ―електричний розряд‖, а в молодіжному слензі вживається в значенні ―статевої пристрасті‖;
- пародії на висловлювання відомих людей. Висловлювання актора Хуа
Сяоміна ―闹太套‖ походить від англійського ―not at all‖ зараз набуло іншого
значення ―нічого, дрібниці‖;
- сучасні ченьюї (приказки). Яскравим прикладом є строка з пісні тайванського виконавця Yoga Lin ―人艰不拆‖. Вона перекладається як ―життя і так
складне, деякі речі краще тримати у таємниці‖. Цей вираз став більш популярний;
для виразу співчуття чи недовіри : ―Досить брехні!‖
Використання цифр для позначення слів ґрунтується на основі подібності фонетичного складу слів та їх ―цифр-замінників‖:
521 /wo ai ni / Я тебе кохаю
44/xiexie / Дякую
88/baba / Bye-bye
Спосіб абревіації підрозділяється на:
- змішані абревіатури - абревіатури, які мають в своєму складі цифри або
літери англійської мови : ―好8‖ є абревіацією від ―好吧‖ (з англ. ―добре‖),
―牛B‖ утворене від ―牛比‖, що значить ―вражаючий, крутий‖.
- ініціальні абревіатури можуть створюватися на основі як китайської,
так і англійської мов. В абревіатурах, які беруть за основу китайське слово, беруться початкові літери піньіня. Наприклад, ―BS‖ походить від ―鄙视‖ (з кит.
зневажати), GF від англійського ―girlfriend‖.
Таким чином, слід зазначити, що поповнення китайського сленгу відбувається таким же чином, що і поповнення словникового складу мови в цілому.
І. П. Сахнo42
КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОКУМЕНТНИХ ТЕКСТІВ
Документні тексти є невід'ємною частиною сучасного ділового дискурсу.
Вони відображають економічні, соціальні та культурні умови життя суспільства. Нові особливості укладання документів пов‘язані з сервісними можливос© Сахно І.П., 2016
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тями інтернеткомунікації. Процес працевлаштування все активніше переміщається у віртуальний простір, попереднє знайомство працівника та роботодавця
відбувається в режимі он-лайн. Ключову роль відіграють при цьому резюме
(нім. Bewerbung), укладені у відповідності до рекомендацій інформаційних сайтів. Важливість цього документу підкреслюють численні новоутворення (Bewerbungsmappe, Bewerbungsfoto, Bewerbungsschreiben, Bewerbungsexperte, Bewerbungsservice, Bewerbungsportal, Bewerbungsprofil, Bewerbungsflut, Bewerbungshandbuch, Bewerbungsforum, Bewerbungs-Editor, Bewerbungsarten, Bewerbungshomepage). Лексика реагує на глобалізаційні процеси у сфері праці новою
хвилею
запозичень
та
«гібридних»
словотворень,
наприклад:
Onlinebewerbungsformular, Online-Bewerbungsportal, Online-Bewerbungstool, EMail-Bewerbung. Можна відзначити тенденцію до структурної та нормативної
уніфікації резюме як документу, важливого у міжнародному спілкуванні.
Резюме стає формою самопрезентації та самореклами особистості. Автори
зберігають стиль ділового спілкування, але водночас прагнуть створити про себе найкраще уявлення. Це призводить до широкого застосування оцінних структур, особливо прикметників з оцінною семантикою (flexibel, kunden-, serviceund verkaufsorientiert, kommunikativ, konstruktiv, qualifiziert), емоційно забарвлених дієслів (mich fasziniert, reizt mich sehr, fühle mich angesprochen). Рекомендації потенційним робітникам з укладання резюме, узагальнюють вдалий досвід
пошукачів, відображають кон‘юнктуру ринку, а також дають уявлення про
цінності відповідного культурного співтовариства.
Л. О. Стребуль
РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ
У начальній діяльності викладач часто вдається до поєднання двох видів
мовленнєвої практики:
1.
Аудіювання-письмо, коли студент слухає, сприймає та записує, наприклад, диктанти, план лекції.
2.
Читання-письмо, коли студент одночасно читає та записує план тексту, реферат тощо. Такі записи допомагають не тільки сприйняти програмний
матеріал, а й осмислити та засвоїти його.
Найчастіше на заняттях і самостійно складаються тези прочитаного Тези
як короткий виклад головного в тексті, передають не зміст, а його основоположення в тій логічній послідовності, яка забезпечує доведення головної думки.
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Ця послідовність може не збігатися з викладом матеріалу в тексті.
Алгоритм складання тез пропонується такий:
1.
Прочитавши текст уважно, обміркувати зміст і відзначити тему й
головну думку;
2.
Визначити мету опрацювання студентом цього тексту;
3.
Поділити текст статті на змістові частини;
4.
Викласти письмово основні положення.
Вважаю, що складання тез, планів, конспектування прочитаного відпрацьовує мовленнєві вміння та навички, розвиваючи творчі здібності студентівіноземців.
На мою думку, поради чеського педагога Яна Амоса Каменського про те,
що «справжній читач – це водночас відбирач найсуттєвішого в книжці», актуальні й сьогодні, що конспектування прочитаного, формуючи мовленнєві вміння
та навички, розвиває творчі здібності студентів.
О. А. Хрушкова43
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ТИПИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Існує думка, що рекламні повідомлення повинні бути якнайкоротшими,
але містити вичерпну інформацію про об‘єкт реклами. Говорячи про зовнішню
рекламу, яка саме і є об‘єктом нашого дослідження, слід зазначити, що обсяг
і місткість рекламного тексту є для нас важливим елементом. Це зумовлено,
передусім, місцем розташування писемних носіїв інформації та обмеженим часом на сприйняття зафіксованих текстів.
Основне смислове та організаційне навантаження в рекламному повідомленні несе мовний код. Поєднуючись з іншими носіями інформації, він забезпечує втілення закладених у цю структуру авторських меседжів та інтенцій
і гарантує потрібний результат.
Неоднорідний характер рекламних текстів, що мають різне призначення,
детермінує їхні функціональні типи. Ця закономірність діє й у системі динамічних рекламних текстів Дніпропетровська. Серед них можна виділити такі два
типи: а) тексти, що виконують нейтрально-інформативну функцію, та
б) тексти, у яких відбувається доповнення об‘єктивних даних інформацією
суб‘єктивно-оцінного плану.
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Рекламні тексти першого типу вміщують лише об‘єктивну інформацію,
вони виконують нейтрально-інформативну функцію, повідомляють про відповідний об‘єкт (він – є, він – такий, він – там), і цього достатньо, оскільки такий
об‘єкт – уже сам собі реклама. І для реципієнта основне – знати, що він є і де
його можна придбати. Рекламні тексти такого типу зазвичай стилістично нейтральні, тут відсутня оцінка, підкреслення тих чи тих позитивних рис. На перший план тут постає перелік характеристик, які привернуть увагу рекламованого об‘єкта, як-от: конкретні факти, пов‘язані з рекламованим об‘єктом, його
деталі та функціональне навантаження. Автори таких текстів подають лише
логічну інформацію, залишаючи поза увагою виражальні засоби. Інтенційно
такої інформації вистачає, щоб зацікавити потенційного клієнта. Найчастіше
вона являє собою звичайне оголошення, де передають достатню кількість інформації, щоб здійснити потрібне повідомлення, констатацію відповідних фактів.
Крім названого типу, нерідко використовують другий тип реклами, що
має інше призначення. Поряд із фактологічним сегментом така реклама інформує про переваги того чи того товару, про його високу якість, унікальність. І
робить вона це, використовуючи всі можливі способи й ресурси мовних засобів
та графічних компонентів з настановою на яскраву й переконливу характеристику рекламованого об‘єкта. Усе це має на меті привернути увагу читача (слухача, глядача), зацікавити його, створити в його уяві неповторний привабливий
образ того чи того продукту, налаштувати на позитивне його сприйняття
з подальшим придбанням. Для втілення цих ідей на повну потужність використовують зображально-виражальні засоби (емоційно-експресивну лексику, стилістично забарвлений синтаксис, закони евфонії), тобто ввесь ресурсний потенціал мовного впливу, що діє більшою мірою на почуття людини, сферу її позитивних емоцій. Доповнюють об‘єктивні дані інформацією суб‘єктивнооцінного плану.
Е. В. Шкурко44
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Сторонники новых методов преподавания считают, что традиционное
обучение является сугубо «сознательным», поскольку не задействует интуитивных процессов познания. Оно является также «внеконтактным», т. е. прямо
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не связанным с будущей практической деятельностью человека, не моделирующим еѐ, а значит, оторванным от реальной жизни. Оно пассивно по своей сути. Пассивному обучению противопоставляется обучение активное, под которым понимается обучение в действии. Практически все из известных ныне активных методов преподавания иностранных языков являются интенсивными и
базируются на учении Г. Лозанова, которое иногда называют «теорией резервных возможностей человека». В 70-80-е годы 20-го ст. на основе этой концепции Г. А. Китайгородская создает собственный метод, который получил название метода «Активизации возможностей личности и коллектива». Обучение по
данной системе практически полностью воспроизводит лозановскую структуру
учебного процесса и подачу учебного материала. Отличие заключается в том,
что Г. Лозанов акцентировал внимание на высвобождении при помощи специальных приѐмов внутренних резервов личности, а Г. А. Китайгородская предполагает сознательную активизацию самого учебного процесса, преподавателя
и учеников, т. е. концентрируется на внешнем плане активизации обучения,
поэтому использует иные методические принципы и приемы. Суггестопедический метод лежит также в основе «Интегративного лингвопсихологического
тренинга», предложенного И. М. Румянцевой. Его отличие от указанных методов заключается в том, что акцент делается на обучении иноязычной речи при
помощи специально отобранных лингвопсихологических тренингов.
Преподаватели высшей школы должны быть в курсе всех новейших
изысканий и использовать новые знания и методики в процессе обучения языкам с целью сделать его максимально эффективным.
Е. В. Шкурко45
СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ОМОФОРМОЙ
ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ-ВИНИТЕЛЬНЫЙ
В русском языке нередко встречаются синтаксические конструкции, содержащие так называемую двучленную парадигматико-синтаксическую омонимию, в которых имена, входящие в состав предложений, имеют одинаковые
формы в именительном и винительном падежах: Мать любит дочь. Бытие
определяет сознание. Горе сменяет радость и т.п. Необходимо заметить, что
словоформа именительный-винительный, стоящая в начале предложения, первоначально воспринимается реципиентом в значении именительного падежа,
45
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даже если она употреблена автором высказывания в значении винительного падежа. Мы предложили группе студентов-филологов разобрать по членам предложения следующие высказывания: 1. Запахи кушаний глушили волнующетонкие ароматы расставленных по столикам живых цветов. 2. Кислород выделяет перекись водорода. 3. Их «Жигуленок» буквально расплющил огромный
КАМАЗ. В первых двух случаях все испытуемые (100%) посчитали компоненты
«запахи кушаний» и «кислород» подлежащим, хотя эти элементы являются в
данных предложениях прямыми дополнениями (что явствует из контекста).
При первоначальном восприятии третьего примера 85% опрошенных квалифицировали слово «Жигуленок» в качестве субъекта, и только нелепость возникшего при этом семантического значения высказывания заставила их переосмыслить фразу и определить указанный компонент как дополнение, придав
ему значение винительного падежа. Таким образом, начальное имя в форме
именительного-винительного падежа воспринимается как употребленное в
именительном падеже не только в конструкциях семантически обратимых, но и
в предложениях, которые не могут иметь два значения, поскольку одно из них
оказывается алогичным и, следовательно, неприемлемым.
T. V. Aksiutina
INCREASING VOCABULARY THROUGH EXTENSIVE READING
The primary focus in EFL reading classrooms should be on meaning-focused
reading because, in the long term, it is the primary means by which to immerse students in a word-rich environment that can result in incremental increases in vocabulary size, the elaboration of lexical knowledge and the development of reading fluency. Implicit learning through meaning-focused reading can occur incidentally as a
result of learners engaging in such activities as integrated task sets (a series of tasks
requiring the use of multiple skills), narrow reading, rereading, timed and paced
readings, intensive reading and especially extensive reading. Although these activities deserve greater attention in many EFL classrooms, we have chosen to emphasise
extensive reading as the primary means for implicit learning because of its potential
for motivating EFL learners and because it can maximise the amount of meaningful
input accessible to learners. 46
In extensive reading, learners select and read large amounts of materials that
interest them and that are within their level of comprehension. Successful programs
©
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integrate extensive reading with speaking, listening, and writing tasks and encourage
large quantities of reading over long periods of time [1, 55]. For extensive reading to
be effective, learners must be regularly exposed to large amounts of comprehensible
text. Because the knowledge gained from a single encounter with a lexical item is
likely to be forgotten unless soon followed by another encounter, repeated contextualized exposures are necessary to consolidate and elaborate word meaning. Knowing
98% of the vocabulary in a text is necessary for both unassisted comprehension and
to provide enough coverage to give learners a reasonable chance to infer the meaning
of unknown lexis [2, 695]. Initial research, based on one series of simplified readers,
also suggests that learners should read one book per week and read between five and
nine books per reading level in order to gain enough exposures to the vocabulary at
that level; this process should then be continued at the next higher level [4, 365]. 47
Although possible for highly motivated, proficient learners, reading at this
pace may be too demanding for less motivated, lower proficiency learners, who find
it difficult to complete a forty-page book in two weeks. In addition, as a means of
vocabulary growth, this reading pace may work more effectively for lower level rather than for higher level graded readers. Using Nation and Wang's data, Laufer estimated that learners would need to read about nine high level graded readers
(200,000 running words of text) to learn 108 words [3, 324].
Consequently, meeting words repeatedly in reading texts is more effective
with lower level graded readers and with higher frequency vocabulary.
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L. A. Kim48
PROPRIETES EXTRINSEQUES, PROPRIETES INTRINSEQUES ET
SEMANTIQUE DIFFERENTIELLE
Les notions de propriétés extrinsèques et de propriétés intrinsèques ont été
proposées par Pierre Cadiot et François Nemo pour expliquer les déplacements de
référence des syntagmes nominaux [1].
Propriétés extrinsèques et propriétés intrinsèques ne sont pas sans posséder des
points communs avec certaines propositions de la sémantique différentielle. Prenons
un exrmple simple et canonoque : les sens que nous donnons à bureau, dans « Pierre
est dans son bureau », « Pierre achète un nouveau bureau » et « Pierre est parti au
bureau » diffèrent par les catégories dans lesquelles nous les plaçons (pièce, meuble,
local) mais convergent par leurs traits spécifiques. On peut reformuler ces traits
génériques et spécifiques en propriétés intrinsèques et extrinsèques. Il est clair ici
que ce sont les dernières qui fondent l‘unité du polysème. Dans les trois cas, notre
rapport au bureau est lié à des activités d‘écriture.
Autre exemple : la catégorie /œufs de poisson/ ne suffit pas à rendre compte de
l‘expression gauche caviar,laquelle suppose en effet que notre rapport collectif au
prix du caviar ait pris une dimension culturelle. Ce rapport collectif relève des
propriétés extrinsèques. Mais cette expression est explicable également dans le
modèle de la sémantique différentielle : les contextes d‘emplois de caviar permettent
de lui attribuer, de façon d‘abord occasionnelle, des traits de sens contextuels.
Ensuite, la récurrence de ces traits a donné naissance à un stéréotype et rendu ce trait
culturellement disponible. C‘est devenu un trait afférent, cas non distinctif, mais
socialement normé. On voit que la norme sociolinguistiaue qui correspond à ces
traits facultatifs est proche du rapport au référent que supposent les propriétés
extrinsèques.
Venons-en aux patates chaudes. Cette expression peut être analysée de façon
comparable. lorsque l‘on parle de patates chaudes pour désigner des dossiers
« brûlants », cela témoigne, d‘une part, du figement du syntagme et d‘autre part, de
ce que l‘expression se voit pourvue de traits du type/ douloureaux si on le garde en
mains/. Nous avons retenu en langue une partie de l‘expérience que nous avons du
référent désigné par le syntagme patates chaudes. La désignation du référent,
explicite dans « dossiers brûlants », est devenu implicite et le caractère
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« dangereux » est illustré non plus par un adjectif mais par un syntagme dénominatif.
L‘information pragmatique est comparable : dans les deux cas, que l‘on dise
« dossier brûlants ! », ou « patates chaudes ! », l‘information transmise est
comparable, la différence majeur réside dans la connivence qui résulte du
déplacement référentiel. Cette connivence est aujourd‘hui partagée par un grand
nombre de locuteurs : elle est devenue culturelle, ce qui correspond à une
lexicalisation de ce figement. Il faudrait d‘ailleurs examiner dans quelle mesure le
passage d‘un syntagme descriptif à un synthème ne résulte pas d‘une lexicalisation
de propriétés extrinsèques. Ces exemples montrent qu‘il existe une convergence, au
moins dans certains cas, entre la perspective de la sémantique différentielle et celle
qui oppose les propriétés intrinsèques et les propriétés extrinsèques.
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L. N. Lukianenko49
SOME IDEAS FOR VOCABULARY WORK IN THE EFL CLASSROOM WITHIN THE FRAMEWORK OF COMMUNICATIVE LANGUAGE
TEACHING
There is no denying that vocabulary knowledge is the single most important
area of foreign language competence regarding academic achievement. The acquisition of an adequate vocabulary is essential for EFL students because without an extensive vocabulary they will be unable to use the structures and functions they have
learned for comprehensible communication. By learning new words, students can increase their listening, speaking, reading and writing vocabularies and, consequently,
improve their comprehension and production in the target language.
The status of vocabulary has been considerably enhanced recently due to the
development of the communicative language teaching, which has been an influential
approach for at least two decades now. According to some of the fundamental principles of this method, the target language is the means of classroom communication
and opportunities should be given to students to express their ideas and opinions.
The role of EFL teachers has also changed greatly. Nowadays they are no more the
main source of new knowledge but advisors during communicative activities and fa49
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cilitators of students‘ learning. But assisting learners in developing their understanding of new vocabulary, EFL teachers should encourage their students to work with
new lexical units on their own.
The problem is that encounters with unfamiliar vocabulary are among the inevitable challenges faced by EFL students using the target language in communication outside the classroom. In classrooms where teachers carefully control the introduction of new language forms and controlled practice precedes freer communicative
use of the new forms, the learners have difficulty in meeting this challenge. In order
to help EFL students to cope with unfamiliar vocabulary, teachers should organize
their work in a way permitting them to approach the new words from many different
sides and in many different ways. Exposing learners to new words can be done during task-based interaction. Options for dealing with new vocabulary can be considered within pre-emptive, in-task and post-task stages.
Among the pre-task options predicting, cooperative dictionary search as well
as words and definitions can be singled out. Predicting envisages learners‘ work in
groups to brainstorm a list of words related to the task title or topic. The words are
built into a word web which displays the words in semantic categories. After the
task, learners add new words into the web from the task. Cooperative dictionary
search involves looking up specific words in dictionaries. Then, working in rapidly
changing pairs, students tell other learners about their words. Each learner has to fill
in a word chart as they listen. Words and definitions is an activity which consists in
learners‘ matching a list of words with a list of mixed definitions.
In-task options include glossary, interactive glossary and negotiation. Glossary allows learners to attend to vocabulary without using too much time to negotiate
their way around difficult words. This approach has some flexibility over preteaching. However, it encourages little ‗involvement‘ in processing the new word.
For such an activity as interactive glossary, learners are given definitions of task vocabulary on strips of paper, with the word on one side and the definition on the other.
The definitions are divided among the learners and laid face down beside them.
When a learner requests help with a particular word during a task, he or she asks if
anyone in the group knows the word. If not, the learner has to guess its meaning
from the context and check the written definition. When the option negotiation is
used, members of the group who know the meaning of the specific word try to explain it to other learners who do not know it.
In the post-task stage students can do such an activity as vocabulary logs
which helps learners reinforce their learning by building a record of the new words
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they encounter in communication and setting up a procedure for reviewing them.
In conclusion, the main goal of learning a foreign language is to learn how to
use it in communication. Communicative tasks are not only an extremely productive
site for vocabulary expansion but they also help learners to use this vocabulary to
meet meaningful task goals.
A.V. Onanchenko50
THE PROBLEM OF ADEQUATE TRANSLATION OF POETRY ON
THE EXAMPLE OF “ICE AND FIRE” BY EDMUND SPENSER
The goal of the article is an exploration of approaches to adequate translation
of poetry and consideration of the translation processes that bring the reader closer to
the poetic text. The paper presents an analysis of translations of Edmund Spenser‘s
sonnet ―Ice and Fire‖ made by Vladimir Rogov, Dmitriy Smirnov and Alexandr
Lukianov.
Adequacy implies the right choice of a translation method. The classic definition of an adequate translation presents it as a semantically and pragmatically
equivalent translation, which means that an adequate translation is broader and much
more multi-faceted than the equivalent one. According to V.N. Komissarov, "adequate translation provides pragmatic tasks on the highest possible level of equivalence, ..., keeping the genre and stylistic requirements and responding to conventional language of translation" [2, 246].
Terms "equivalence" and "adequacy" hide a serious, fundamental problem of
contemporary translation studies. In fact, it is the eternal search of interlingual identity. In search of identity scholars are guided by the principles of "conforming to the
structure" or "matching the content." This issue is much more complicated than it
seems at first glance. On the one hand, the translator should start with the form. On
the other, the form of a literary work is inseparable from the content.
"Equivalence" evaluates the logical-semantic content of the translation while
"adequacy" deals with the expressive function. The intention of equivalence is to
correspond the structure, the intention of adequacy is to correspond goal accordingly.
It is believed that the best translation is the translation that is closest to the
original. This proximity refers not to the textual, but "artistic value".
S. F. Goncharenko stresses that "the stylistic features as well as poetic characteristics
(size and rhyme) should be taken into account while translation" [1, 81]. The poorest
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adequacy can be achieved only by direct, literal accuracy. It is often required to
"transport" or make an amendment to the difference between the national language,
era, local conditions, level of culture, literary tradition and social environment.
In order to evaluate adequacy as the main criteria of a poetic translation, it is
necessary to refer to Edmund Spenser‘s sonnet ―Ice and Fire‖ and its translations.
The whole sonnet is created with the help of imagery antithesis. In the sonnet the
basic images are represented by ice and fire which denote the feelings of the author
and his beloved one with the help of numerous antitheses: ―her cold – my hot desire;
dissolv‘d – harder grows; my exceeding heat, I burn in boiling sweat, feel my flames
– her heart frozen cold; fire which all things melts – ice which is congealed with
senseless cold; power – the gentle mind‖. It can be assumed that Edmund Spenser
wanted to show the wide range of feelings with the help of these antitheses: fire in
this case implies love, passion, desire, fondness, admiration, interest, amusement etc.
while ice means indifference, apathy, disinterest, boredom, unconcern, nonchalance
and insensibility. The whole sonnet is addressed to Spenser‘s wife – Elizabeth. By
1594, Spenser's first wife had died, and in that year he married Elizabeth Boyle, to
whom he addressed the sonnet sequence Amoretti.
The narrator in the poem is helplessly in love with a woman who does not
have the same feelings for him. While he constantly showers her with love, affection
and attention, all she does is disregard his existence. Instead of letting this discourage
him, the man allows his love for the woman to grow stronger, while she seems to
distance herself from him more. The more he falls in love with her and the more he
tries to be with her, the colder her heart becomes.
All these feelings are represented in translations, especially in the simile (line
1). For example, in V. Rogov‘s translation: «Как пламень – я , любимая – как
лед», D. Smirnov: «Любимая, как лѐд, а я, как пламя», and Alexandr Lukianov: «
Любовь как лѐд - а я огнем пылаю ». All 3 variants of translation are adequate in
this case, showing the contrast of feelings. It should be noted, that then all 3 variants
are different in terms of recreating the imagery system and the epoch of the original.
The most adequate, in our mind, is the translation made by V. Rogov as he managed
to reproduce some obsolete words getting us closer to Spenser with the help of such
words: ―пламень, хлад, изойдет, крепнет, утолю, у ней, твердыня‖. D.Smirnov
translated some of them: ―остудил, тщетно, пуще, пламенеет‖. Alexandr Lukianov
did not show the time when the sonnet was written, that is why his translation sounds
rather modern and has less in common with the original.
The hyperbole ―But that I burn much more in boiling sweat‖ is reproduced
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like: ―А все в поту клокочущем киплю‖ (Vladimir Rogov), ―а только пуще пламенеет пыл‖ (Dmitriy Smirnov), ―В кипящий пот, как резвого коня, / Меня
вогнав пожаром бесконечным‖ (Alexandr Lukianov). As it can be concluded, the
first two variants are adequate to some extent while A.Lukianov created a totally
new image of a frisky horse making it a comparison. Speaking about introduction of
new images, the translation of Dmitriy Smirnov should be mentioned: (line 8) ―и
страсть моя вскипает, как руда‖. A. Lukianov also has other additional images:
―сосульками звеня‖ (line 3), ‖факел этот вечный‖ (line 9), ―сверхъестественным
огнем‖ (line 10), ―лед бесчеловечный‖ (line 11). Excessive imagery, different from
the original, adds to the feeling that the translation is more a personal creation than a
reproduction of the original work. That is why it is extremely important to translate
the imagery without losses and extra additions.
The last distich requires a more detailed analysis.
―Да, страсть в высоких душах такова,
Что рушит все законы естества.‖ (Vladimir Rogov)
―Сильна любовь, и может в час тревожный
cменить свой курс на противоположный.‖ (Dmitriy Smirnov)
―У кротких душ любовь сильнее смерти,
Ломая всѐ привычное, поверьте‖ (Alexandr Lukianov)
In the original the structure of the last couplet is impersonal, with no reference
to the reader. A. Lukianov adds the word ―поверьте‖ which is absent in the original.
The oxymoron ―the power in the gentle mind‖ is absent in Dmitriy Smirnov‘s translation, but is rendered: ―страсть в высоких душах‖ and ―у кротких душ любовь
сильнее смерти‖ in other translations. Gentle in the original is multi-meaningful and
may mean kind, calm, sensitive, generous, warm, caring, tender. All these meaning
correspond the translations given above, but A. Lukianov compares love and death,
ignoring oxymoron, so his translation is not fully adequate.
It can be concluded that the most adequate translation is the one made by Vladimir Rogov because he managed to reproduce all linguostylistic peculiarities of the
original, rhyme, the author‘s style, and the epoch of the original. Other translations
seemed less adequate, but the solution to the problems of adequacy of translation of a
poetic text is inextricably linked with the depth of philological understanding of the
original.
REFERENCES:
1. Гончаренко С. Ф. К вопросу о поэтическом переводе / С. Ф. Гончаренко //
Тетради переводчика. – М., 1976. – Вып.9. – С.81-91.
- 419 -

2. Комиссаров В. Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) /
В. Н. Комиссаров. – М. : Высшая школа, 1990. – 252с.
E. I. Panchenko51
TELESCOPY IN NEW EUROPEAN WORDS
A neologism as a term means derives from Greek: néos means new and logos
means the word, while the suffix {–ism} forms the noun. The whole term stands for
innovation in language. Newly created words are common in the world and thus
widespread in all languages that grant us the possibility to express ourselves. Furthermore language creativity offers the chance for a broad language variety.
To analyze the newest European words we have used Multilingual dictionary
of new words which is regularly published by European Parliament. The fourth edition of 2013 includes neologisms in 22 languages. Among the most productive way
of their formation there appeared to be blending, or telescopy, or portmanteau first of
all.
Blending means joining the beginning and the ending of existing words to
create a new word. This way of word formation appears to exceed the number of traditionally popular ways of word formation. Let us see some bright examples of such
derivatives.
Brixit - portmanteau word (from ‗British‘ and ‗exit‘) denoting the possibility
that the UK could leave the European Union (cf. Grexit). Is a Brixit looming on the
horizon?
Bromance - a very close non-sexual friendship between two or more menividual.
Chugging - raising money for charity by approaching people in the street, especially using aggressive techniques (sarcasm, negative language, refusal to let a
person go, etc.); a blend of ‗charity‘ and ‗mugging‘;
Daycation - a trip or short vacation which lasts only one day (cf. staycation)
The trend is for multiple single-day holidays – inevitably dubbed ‗daycations‘;
Emoticon - representation of a facial expression formed by a combination of
keyboard characters such as  (smiley face); my friend uses emoticons all the time
in messages instead of just writing how she feels
Thus we can make the conclusion that the necessity to invent new words out of
preexisting elements is a latent feature of language. A neologism is a blend of exist51
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ing fragments to forge anew. The most productive ways of its formation nowadays
are blending and contraction.
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E. I. Schtatnaja52
KOMMUNIKATIVE SPRACHSPIELE IM FREMDSPRACHENUNTERRICHT
Unter den Sprachspielen werden im Fremdsprachenunterricht Bungen mit
spielhaften Handlungen verstanden, deren Inhalt sprachliche Aufgaben bilden.
Zielstellungen für Sprachspiele sind einerseits Arbeit an lexikalischen, grammatischen, stilistischen, orthographischen, phonetischen Kenntnissen und andererseits Entwicklung von Fertigkeiten in den Hauptsprachttigkeiten Sprechen, Verstehendes Hören, Schreiben und Verstehendes Lesen.
Dementsprechend können Sprachspiele in zwei Gruppen gegliedert werden:
Sprachspiele im engeren Sinne, bei denen bestimmte sprachliche Kenntnisse gefestigt und angewandt werden und die sprachlichen Rollenspiele (oder szenische Spiele), die insgesamt sprachliches Kennen entwickeln. Das könnte einer Gliederung in
prеkommunikative und kommunikative Sprachspiele entsprechen.
Die Einteilungskriterien können je nach der Intention der Autoren ganz unterschiedlich sein. Eine Klassifizierung von Sprachspielen nach nur einem Kriterium
halten die meisten Autoren für unmöglich. Es gibt, dem komplexen Charakter von
Spielen entsprechend, zu viele Überschneidungen.
Im Bereich des Sprachsystems (Lexik, Grammatik usw.) und auf der Ebene
des Sprachsystems (Wort, Satz, Text) lassen sich Überschneidungen nicht vermeiden. Sowohl auf der Ebene des Wortes als auch auf der Ebene des Satzes und des
Textes können Bungen im Bereich der Lexik, der Grammatik, der Stilistik, Orthographie und Phonetik angeboten werden.
52

Schtatnaia E. I., 2016

- 421 -

Bei kommunikativen Übungen auf der Satz- und insbesondere auf der Textebene hat der Studierende sprachliche Anforderungen zu bewältigen. Wichtig ist,
dass die Anforderungen erfüllbar und die Aufgaben lesbar sind.
Wenn es um innersprachliche Beziehungen wie Synonymie, Antonymie geht,
ist es nicht immer möglich Sprachspiele in die jeweilige Unterrichtsthematik einzubetten, da hier Lexik aus allen Lebensbereichen anfällt. Aber bei kommunikativen
Sprachspielen bietet es sich sogar an.
Die prеkommunikativen Sprachspiele haben besonders in der Ьbungsphase ihren Platz. Die kommunikativen Sprachspiele gehören vor allem in die Anwendungsphase: sprachliches Wissen, sprachliche Tätigkeiten werden hier produktiv gemacht.
Der Lehrer bereitet zum Beispiel eine Anzahl von jeweils zwei zusammengehörigen Karten vor, auf denen Kommunikationsaufgaben für zwei Gesprächspartner
stehen. Solche Partner konnten sein: ein Verkäufer – ein Kunde, ein Kellner – ein
Gast, ein Arzt – ein Patient, zwei Freunde, die sich lange nicht gesehen haben u.a.
Beide Karten eines Paares haben die gleiche Nummer. Jeder Mitspieler zieht eine
Karte. Nach kurzer individueller – nicht paarweiser – Vorbereitungszeit spielen die
Partner, die die gleichen Nummern gezogen haben, ihren Dialog vor.
Der Lehrer bereitet Zettel in doppelter Ausführung vor, auf denen Tatsachen
genannt oder Zustande beschrieben sind, die einer Begründung bedürfen. Jeder Studierende zieht einen Zettel und denkt sich eine Begründung für den beschriebenen
Sachverhalt aus. Mögliche Sachverhalte sind: (1) Sie ärgern sich über Ihren besten
Freund. Erklären Sie, warum; (2) Der kleine Peter weint. Wissen Sie, warum.
Kommunikative Sprachspiele sind meistens thematisch gebunden.
Zum Thema „Lebenslauf― konnten die Aufgabenstellungen wie folgt formuliert sein: (1) Versuchen Sie möglichst viele Fragen erfinden, die man dem Menschen stellen könnte. Man darf dabei nicht Fragen stellen, auf die die Menschen nicht
gern antworten; (2) Fallen Sie das Formular im Hotel aus; (3) Lassen Sie sich in der
Bibliothek einschreiben; (4) die Studierenden müssen auf die Fragen über ihren Lebenslauf antworten und solche Fragen stellen können.
Sprachspiele sind nicht Selbstzweck, sondern sie werden den sprachlichen
(und anderen) Zielen untergeordnet. Deshalb muss die Auswahl der Spielformen und
Spiele didaktisch begründet werden. Der Lehrer muss sich bewusst sein, weshalb
und mit welchem Ziel er das eine oder das andere Spiel einsetzt. Zur Auflockerung
zu dienen ist nicht die einzige und auch nicht die wichtigste Funktion der Sprachspiele. Die Spiele sollten geeignet sein, möglichst viele Studierende zu beteiligen
und aktiv werden zu lassen.
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