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На особливу увагу нині заслуговує 
рекламно-інформаційна діяльність в 
соціальній сфері, зокрема екологічній, 
через її вагому роль у вирішенні склад-
них соціокультурних проблем та вихо-
ванні суспільства. Світова спільнота 
сприяє активному розвитку екологіч-
ного дизайну та екологічної реклами 
для соціальних змін та інновацій на 
глобальному, глокальному та локаль-
ному рівнях [6]. Еко-дизайн охоплює 
весь життєвий цикл продукту: від ви-
добутку сировини до виробництва, пе-
реробки та безпечної утилізації. Поруч 
з питаннями енергоспоживання та від-
повідального використання ресурсів 
цей далекоглядний підхід також вклю-
чає до себе такі аспекти, як поведінка 
користувачів, довговічність речей та 
відновлення забруднених зон. Проте, 
ця підтримка переважно стосується 
фінансування конкретних дій щодо за-
хисту біосфери і впровадженню про-
мислових розробок у повсякденне 
життя в розвинених країнах.

Глобальним завданням сьогодення і 
найближчої перспективи є актуаліза-
ція ефективних програм природоко-

ристування, вирішення яких немож-
ливо без зміщення моральних акцен-
тів, настанов, суспільних пріоритетів 
та практик на користь гармонійного 
розвитку людини і розуміння приро-
ди, як найвищої цінності. Екологічні 
проблеми стосуються кожного меш-
канця планети, хтось переймається 
ними менше, хтось більше, але забруд-
нення середовища долає кордони дуже 
легко. Вплив сучасного виробництва, 
відходів і відпрацьованих речей важко 
піддаються точному оцінюванню та 
залишаються об’єктом дослідження 
багатьох структур.

Порівнюючи стан відображення еко-
логічних проблем та їхнього розумін-
ня суспільством, можна сказати, що рі-
вень еко-культури в Європі значно 
вище, звичайно, це пов’язано з щоден-
ним вихованням у цьому напрямку за 
допомогою друкованої i зовнішньої ре-
клами, телебачення, Інтернет-реклами, 
підтримці різноманітних екологічних 
ініціатив державою та приватними 
фондами, дисципліни населення щодо 
утилізації відходів.

Реклама є продуктом культури та, 
водночас, її дзеркалом, що активно 
формує моду на певний стиль життя та 

УКРАЇНА – ПОЛЬЩА: ПРОЕКТ «ЕКО-КУЛЬТУРА» 
ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ЗМІН

Прищенко С.В.,
доктор наук у галузі дизайну, професор кафедри дизайну та візуально-
інформаційного середовища Інституту дизайну і реклами Національної 
академії керівних кадрів культури і мистецтв Київ, Україна

Ключові слова: рекламна графіка, плакат, екологічна соціальна реклама.



6 

Zbiór artykułów naukowych.

принципи споживання, відображає 
моральні норми і систему цінностей. 
Тому, вона має не лише комерційну 
складову – не менш важливою у житті 
сучасного суспільства виявляється 
культурологічна складова реклами та 
її вагома виховна функція [1].

Проблеми екології знаходять відо-
браження в екологічному плакаті, який 
можна розглядати як різновид соці-
альної реклами. Щорічно 22  квітня 
відзначається Всесвітній день Землі  – 
День охорони довкілля і збереження 
природних ресурсів. Навесні щороку в 
багатьох країнах проводяться різнома-
нітні конкурси, виставки, олімпіади. 
Понад 100 років «зелена реклама» ви-
ховує екологічно свідомих людей, 
сприяючи формуванню громадської 
думки та соціальної поведінки. До 
основних причин, які негативно впли-
вають на розвиток соціальної реклами 
в Україні, належать недофінансова-
ність та проблема розміщення у місь-
кому середовищі. Констатуючи недо-
статню кількість екологічних закликів 
у сучасному медіа-просторі (іноді в 
Україні можна зустріти зовнішню ре-
кламу та окремі статті на порталах но-
вин), наведемо вражаючий факт  – за 
результатами моніторингу Інституту 
масової інформації, що проводився у 
вересні 2016 року, лише 1% матеріалів 
в українських Інтернет-ЗМІ стосуєть-
ся еко-тематики, висвітлюючи пере-
важно зарубіжний досвід [4]. Поки що 
в Україні ставлення до еко-проблем 
доволі нейтральне.

Останніми роками рекламні комуні-
кації стрімко набувають цифрових 
форматів. Поширюються не лише сай-

ти і рекламні банери комерційного, й а 
соціального спрямування. Цікавий 
прикладом є розробка агенції «Media 
Company», яка спеціалізується на пи-
таннях соціальної значущості. На за-
мовлення Федерального міністерства 
продовольства і сільського господар-
ства Німеччини створено мобільний 
додаток з кулінарними порадами, ре-
цептами та рекомендаціями щодо збе-
реження й економного використання 
продуктів чи їхніх залишків [5].

Критичний аналіз естетичного рівня 
української соціальної реклами вияв-
ляє й використання застарілих підхо-
дів, візуальних штампів та відсутність 
оригінальних ідей. Відчувається й го-
стра нестача публікацій як наукового, 
так і науково-популярного, просвіт-
ницького характеру щодо взаємоза-
лежності соціуму та природи, спрямо-
ваних на широке коло населення, осо-
бливо дітей та юнацтво. Теоретичні 
праці за цим напрямком фактично від-
сутні, приміром, у тематиці кількох 
науково-практичних конференцій 
останніх років «Соціальна реклама в 
Україні» серед різноманітних аспектів 
не знайшлося місця для екологічного 
плакату. Про це зазначають самі рекла-
місти  – міждисциплінарний підхід до 
розвитку саме екологічної соціальної 
реклами знаходить лише незначне ві-
дображення в роботах українських на-
уковців.

Нині соціальний плакат динамічно 
розвивається і як один із напрямків 
графічного мистецтва, і як прикладна 
галузь, відіграє помітну роль у міжна-
родних дизайн-процесах за рахунок 
акцій, плакатних конкурсів, виставок-
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оглядів. Але головним місцем зустрічі 
плаката з глядачем поки що залиша-
ється виставкова зала. Тематичні ви-
ставки проходять регулярно  – міжна-
родні, регіональні, персональні, але 
доступ до них є обмеженим і не дуже 
активно висвітлюється в сучасних ме-
діа. В плакаті необхідні цікаві художні 
образи, нестандартність, емоційність, 
гумор, сатира, тому все більшої попу-
лярності набуває використання креа-
тивних технологій при створенні ре-
кламного звернення – метафори, мето-
німії, алегорії, асоціації, гіперболи [2]. 
Серед стилістичних тенденцій виокре-
мимо мінімалізм, конструктивізм, по-
стмодернізм (еклектизм у поєднанні 
візуальних засобів: рисованих персо-
нажів, графічних елементів, фотогра-
фій, творів мистецтва).

Актуальність сучасних екологічних 
проблем зумовила проведення кон-
курсу еко-плаката для дітей на базі 
Мюнхенського університету Людвіга-
Максиміліана (вересень  – грудень 
2015 р.; ідея, концепція та головування 
в журі проф. С.Прищенко). Метою 
міні-проекту були розвиток еко-
мислення, популяризація еко-трендів, 
формування засобами плакатного 
мистецтва нового стилю життя в умо-
вах міського середовища, просування 
концепції чистих міст. Конкурс став 
інтернаціональним, ми побачили ве-
лику зацікавленість дитячої аудито-
рії – участь взяло 70 дітей з різних кра-
їн, що мешкають в Мюнхені: України, 
Італії, Німеччини, Польщі, Болгарії, 
Греції, Латвії, Угорщини, Франції, Сер-
бії, Індії, Косово, Хорватії, Румунії, 
Іраку.

В контексті поглиблення культурного 
співробітництва у рамках програми 
Східного партнерства та ініціатив Поль-
щі щодо посилення ролі країн Цен-
тральної та Східної Європи на XXVI за-
сіданні Консультаційного комітету пре-
зидентів України та Республіки Польща 
в Києві 11.04.2017  року і відповідного 
створення групи «Адріатика  – Балти-
ка – Чорне море» [3], одним із пріоритет-
них науково-практичних напрямків для 
галузі рекламного дизайну до 2020 року 
пропонуємо визначити екологію культу-
ри як складову еко-культури в цілому. 
Ця тема, на відміну від вивчення етно-
мистецьких традицій, не достатньо до-
сліджена, не візуалізована і практично 
не представлена в ЗМІ. Консолідація зу-
силь фахівців медіа-простору для акти-
візації уваги і вирішення проблем навко-
лишнього середовища кожною люди-
ною значно сприятиме розвитку 
еко-культури суспільства, особливо мо-
лодого покоління.

Якщо вербальна мова – одна з осно-
вних форм прояву національного, то 
можна стверджувати, що й візуальна 
мова так само здатна мати національ-
ну форму, особливості якої найвираз-
ніше виявляються у декоративно-
приклад ному мистецтві: символіці, 
орнаментиці, колористиці. Вивчення і 
збереження національної культури  – 
це шлях до культурно розвиненого 
суспільства та адаптації культурної 
спадщини українців до сучасного сві-
ту. Реклама є проявом смислових кон-
цептів, і загальносвітовою тенденцією 
стає спрямування рекламної графіки 
в бік переносу функцій впливу з її 
вербальної частини на візуальну. Ві-
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зуальний ряд виконує вже не 
ілюстративно-декоративну функцію, 
а формується як візуально-вербальна 
модель, мова якої спирається на при-
йоми та засоби образотворчого мис-
тецтва. Використання візуальних за-
собів у рекламі повинно бути обумов-
леним орієнтацією на цільову аудито-
рію з урахуванням національного за-
барвлення та етнокультурної специ-
фіки. Безумовно, що сучасна культура 
урбанізована і стандартизована, а 
глобальна економіка переважно орі-
єнтована на великі міста. Проте це не 
означатиме, що міська культура сто-
відсотково уніфікована та повністю 
позбавлена будь-яких національних 
проявів [1].

Отже, сучасна екологічна ситуація 
спонукає до організації спільного 
українсько-польського проекту 
«ЕКО-культура» з метою підвищення 
соціальної відповідальності, усвідом-
лення культурної ідентичності та роз-
витку творчого мислення молоді. 
Перший крок зроблено студентами 
Інституту дизайну та реклами Націо-
нальної академії керівних кадрів куль-
тури і мистецтв (м. Київ), плакати 
яких було представлено в галереї «Пе-
черська» за підтримки Голови прав-
ління громадської організації «Добрі 
справи» Сергія Волкова (травень 
2017 р.; координація та головування в 
журі проф. С.Прищенко). Еко-
білборди студентів знаходяться на 
розгляді в Київській міський держад-
міністрації для розміщення по м. Ки-
єву та Україні.

Міжнародне соціокультурне співро-
бітництво у цьому напрямку уявляєть-
ся доволі цікавим та перспективним, 
основним акцентом якого стане мовна 
екологія і поглиблене вивчення регіо-
нальних культур та їхніх проявів у 
медіа-культурі. Потенційними учасни-
ками і партнерами конкурсів-виставок 
плакату з виходом на інтегровані літні 
еко-табори можуть стати художні 
школи та факультети мистецтв і ди-
зайну навчальних закладів Польщі 
(Любліна, Варшави, Лодзі, Кракова, 
Познані), Косова, Львова, Полтави, 
Херсону й інших міст України, а також 
Грузії, Білорусі, Литви (Вільнюса, Кау-
наса), Латвії (Риги, Юрмали), Болгарії 
(Варни, Софії), Хорватії (Загребу), Гре-
ції (Салоніків), Чехії (Праги), Франції 
(Ліона, Ніцци).
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Дейктичні відношення виражаються 
по-різному в різних мовах, тому систе-
ма дейксису в англійській мові прин-
ципово відрізняється від системи ро-
сійського та українського дейксису 
перш за все тим, що в англійській мові 
для вираження дейктичних відношень 
існує спеціальний клас слів – артиклі. 
Оскільки для дейктичного відношення 
характерне співвіднесення з особами 
чи предметами, що знаходяться у тій 
чи іншій співвіднесеності з мовцем, 
артикль виступає особливим засобом 
дейктичного вираження в англійській 
мові [1, 5].

Актуальність поглибленого вивчен-
ня артикля у гіпертексті пов’язана з 
тим, що лінгвістичний статус артикля і 
досі залишається до кінця не визначе-
ний, особливо враховуючи стрімке 
зростання ролі інтернет-дискурсу та 
зміну традиційних параметрів комуні-
кації на веб-сайтах. Хоча дейктичне 
вживання артикля і досліджувалося 
фрагментарно у деяких роботах (на-
приклад, О. Єсперсен, У. Коллінсон, 
Дж. Лайонз, О. Мосієнко, С. Ахметова 
та ін.), на матеріалі електронної кому-
нікації цілісно цей аспект у англіцис-

тиці ще не вивчався. Надзвичайно ці-
кавим та перспективним видається ви-
вчення артикля у рамках його потен-
ційної можливості вживатися у кон-
кретних текстових стратегіях для до-
сягнення комунікативної інтенції 
адресата.

Метою статті є вивчення та аналіз 
особливостей вживання означеного 
артикля у текстах опису товарів (далі 
ТОТ) комерційних сайтів та виділення 
основних функцій, які артикль вико-
нує у гіпертексті.

За В.  О. Виноградовим артикль  – 
граматичний елемент, який виступає в 
мові у виді службового слова або афік-
са і служить для вираження озна-
ченості-неозначеності категорії̈ 
(іменникової), тобто виду референції 
[4]. Питанню теоретичного осмислен-
ня артикля, класифікації його різнови-
дів та випадків вживання приділяєть-
ся певна увага з боку лінгвістів вже 
протягом багатьох років. Один із ви-
датних англіцистів О. Єсперсен роз-
глядав його на рівні з іншими частина-
ми мови [5]. Відома робота У. Коллін-
сона “Indication. A Study of 
Demonstratives, Articles and Other 

ДЕЙКТИЧНІСТЬ АРТИКЛІВ У ГІПЕРТЕКСТІ

Білецька Т. О.
Викладач кафедри англійської філології Інституту філології Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка

Ключові слова: означений артикль, неозначений артикль, дейксис, дейктич-
ний елемент, гіпертекст, текст опис товару.

Key words: definite article, indefinite article, deixis, deictic element, hypertext, 
description of goods.
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“Indicators” ставить у центр уваги про-
блему дейксису, причому дейксису як 
„дейктичного слова” [11], а отже, ар-
тикль також відноситься до системи 
дейксису. Дж. Лайонз також пояснює, 
у чому полягає зв’язок означеного ар-
тикля із вказівним займенником у кон-
тексті розуміння категорії дейксису 
[12, 61-83].

Як відомо, артикль існує не в усіх мо-
вах. У “артиклевих” мовах кількість 
артиклів може бути різною – від одно-
го до трьох та більше. Найпоширені-
шою є потрійна система, що складаєть-
ся з означеного, неозначеного та ну-
льового артиклів [3, 38]. Систему арти-
клів англійської мови складають озна-
чений та неозначений артиклі. Означе-
ний артикль показує, що предмет, 
який позначений іменником мислить-
ся як відомий та конкретний, що виді-
ляється із класу однорідних з ним 
предметів. Зрозуміти сутність означе-
ного артикля можна лише протистав-
ляючи його неозначеному артиклю, 
тобто артиклю, який показує, що пред-
мет, позначений іменником, мислить-
ся як той, що належить до даного кла-
су предметів. Означений артикль не 
міг би існувати, якби не було неозначе-
ного артикля, який чітко йому проти-
ставляється у системі дейктичного 
розмежування чи розрізнення предме-
тів у висловлюванні [1, 6]. Аналіз 
праць В.  О.  Виноградова, 
І.  В.  Ширяєвої, В.А. Ярцевої, С.  Г.  Ах-
метової дозволяє визначити такі 
найголовніші функції означеного ар-
тикля: функція індивідуалізації, 
анафорично-сполучна, обмежувальна 
та родова або узагальнююча.

Загалом, для системи артиклів ан-
глійської мови головним є означений 
артикль, що вживається з найбільш 
повним збереженням його первинного 
лексичного значення, а саме зі значен-
ням „той”, що відомий мовцю. Таке 
вживання означеного артикля має 
особливо важливе значення для спів-
ставлення з безартиклевими мовами, 
тому що у цих випадках найлегше 
встановити прості співвідношення, 
наприклад:

Quinny Moodd Stroller
(1)The Quinny Moodd unites flexibility, 

mobility and a chic design. The 
sophisticated chassis ensure a perfect 
road ability and high maneuverability 
(KR).

(2)The lightweight harnessed booster
The Graco Endure harnessed booster 

will grow with your child and can be 
easily moved from car to car (GR).

Наведені ТОТ дитячих візочків по-
чинаються саме із означеного артикля, 
що передує назві товару. У такий спо-
сіб здійснюється референція до товару, 
представленого у тексті, який постає 
як відомий потенційному покупцю (в 
тексті (1) назва товара вперше вже зга-
дувалася у заголовку цього ТОТ). 
Означений артикль вживається за 
умови, що мовець хоче вказати слуха-
чу, що мова піде про предмет йому вже 
відомий. Назва, таким чином, вжива-
ється у значенні, яке не вимагає актуа-
лізації у силу попереднього досвіду 
слухача. Використовується означений 
артикль, що виконує у даному випадку 
функцію ідентифікації, відсилаючи 
слухача до знайомого предмета чи зна-
йомих індивідуальних предметів [10, 
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10]. Головною функцією означеного 
артикля є функція ідентифікації пред-
мета. Однак потреба у ній виникає 
лише тоді, коли виникає небезпека змі-
шуваності предмета, про який іде 
мова, з іншими однойменними пред-
метами [6, 38].

Комунікативна функція полягає у 
використанні артиклів (як і вказівних 
займенників) як дейктичних засобів 
орієнтації акту мовлення [8, 248]. Вони 
вказують на характер співвіднесеності 
висловлення з відповідними об’єктами 
і суб’єктами комунікативної ситуації 
[2; 9]. Основне їхнє призначення поля-
гає в ідентифікації та диференціації 
предметів і явищ, які сприймаються і 
відтворюються в мовленнєвій ситуації 
[7, 58]. На відміну від вказівних за-
йменників, означений артикль перед-
бачає орієнтацію на адресата. У зви-
чайних випадках вживання артикля 
дає змогу зрозуміти, що мовець перед-
бачає здатність слухача ідентифікува-
ти об’єкт, про який іде мова [10, 10].

Роззглянемо ТОТ, який побудова-
ний на основі влучного стратегічного 
вживання означеного та неозначеного 
артиклів:

(1)The Prologic Comfort Thermo 
Suit comprises a jacket and bib and braces, 
giving you total weather protection.

(2)The jacket has a removable hood 
with a wired peak for the best possible    
field of view, and full length storm flaps to 
keep out wind-driven rain. Comfort comes 
from the microfleece lining and adjustable 
waist and cuffs, while the 3  outer and 
1  inner pocket allow you to keep those 
fiddly bits and pieces dry and safe.

(3)The bib and braces use wide 

elasticated suspenders with strong 
buckles, and have an elasticated back for a 
perfect fit. The ankle cuffs have a wide 
zipped gusset with a hook and loop strap 
that makes it much easier to get them on 
and off, and the fleece-lined handwarmer 
pockets and a neat addition for overcast 
days. The inner pocket has a hook and 
loop tab to secure any valuables, while the 
front fly zipper is a must-have for fishing 
in cold conditions (GO).

У першому реченні назва товару 
(термокостюму) подається із означе-
ним артиклем, а три складові частини 
товару вводяться через неозначений 
артикль (a jacket and bib and braces). У 
цьому випадку функція означеного 
артикля полягає в тому, щоб вказати 
на намір мовця здійснити одиничну 
референцію, тобто ідентифікувати 
для адресата об’єкт. Далі структура 
тексту вибудовується на основі двох 
точок відліку  – кожний із наступних 
абзаців починається із назви вказа-
них у першому абзаці частин товару, 
що стратегічно розміщені на початку 
речень із означеним артиклем як ан-
тисидентом. У кожному з абзаців міс-
титься по декілька словосполучень 
(більш детально – назв частин пропо-
нованого товару), поєднаних із озна-
ченим артиклем. Кожна із виділених 
складових частин товару є його пози-
тивною якістю, а вживання кожної 
частини окремо із артиклем дозволяє 
авторові тексту вводити деталі опису 
товару, створюючи ефект обізнаності 
з ними потенційного покупця. Увага 
читача фокусується і закріплюється 
поетапно спочатку на об’єкті, потім 
на його складових частинах, а потім 



12 

Zbiór artykułów naukowych.

на окремих деталях кожної із цих 
частин.
Ціле Елементи
The Prologic Com-
fort Thermo Suit 

the jacket
the bib and braces

The jacket the microfleece lining and 
adjustable waist and cuffs
the 3 outer and 1 inner 
pocket

The bib and braces the ankle cuffs
the fleece-lined hand-
warmer
the inner pocket
the front fly zipper

У окремих випадках назві товару 
може передувати не тільки вказівний 
означений артикль, а й вказівний за-
йменник:

(1)The Cozy N Safe Galaxy Group 
1 Car Seat is a forward facing car seat de-
signed (1) to fit directly into your vehicle 
using the new standard Isofix connection 
points. (2)This premier seat features a 
5  point safety harness with top-tether, a 
5  point recline system, memory foam 
seats and removable cushions and covers 
to make sure (2) you can keep it clean and 
tidy. (3)This seat has a host of features (3) 
to ensure your little one will have their 
most comfortable journey yet (TR).

Цей ТОТ характеризується різнорів-
невим повторення назви товару у по-
єднанні з декількома дейктиками. На-
зва товару вводиться через означений 
артикль, а потім двічі вживається із 
вказівним займенником. У кожному 
реченні за допомогою дейктиків вибу-
довується певна відповідповідність. 
(1) – the Cozy N Safe Galaxy Group 1 Car 
Seat – fit directly into your vehicle – відпо-
відність між обєктом опису та предме-
том, що вже належить покупцю (так-
тика імпліцитного співставлення). 

(2)  – this premier seat  – you can keep it 
clean and tidy – наводяться певні харак-
теристики товару, які дозволять по-
купцю вирішити проблему підриман-
ня предмету опису у відповідному ста-
ні. (3) this seat – your little one will have 
their most comfortable journey  – відпо-
відність між сидінням і комфортною 
подорожжю дитини (впевненість у по-
зитивному ставленні до товару). Опис 
традиційно доповнюється прикметни-
ками  – семантичними суперлативами 
(premier) або прикметниками у найви-
щому ступені порівняння (their most 
comfortable journey).

Артиклі англійської мови викорис-
товуються для зміщення і фіксації 
дейктичної орієнтації спілкування [1, 
8], тобто такої направленості мовлен-
ня, яка вказує на характер співвідне-
сення висловлення з відповідними 
особами або предметами. Своєрід-
ність артиклів полягає в тому, що вони 
не просто надають мовленню ту або 
іншу дейктичну орієнтацію, а існують 
для того, щоб мовець міг зміщувати і 
фіксувати її. Значення артикля в роз-
горнутому мовленні виявляється у 
своєрідному зміщенні спрямованості 
всього твору мовлення на ідентифіка-
цію [там само, 9].

Таким чином, вживання означеного 
артикля, що передує назві товару, до-
зволяє авторові тексту опису товару 
конкретизувати об’єкт опису у свідо-
мості потенційного покупця. Означе-
ний артикль у цьому випадку виступає 
засобом ідентифікації товару як тако-
го, що відомий покупцю. При такому 
вживанні артикль несе в собі дейктич-
ну функцію вказівки на предмет та 
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вживається для виділення та / або за-
кріплення дейкичного фокусу тексту. 
Цей ефект може підсилюватися за ра-
хунок варіювання артиклів з іншими 
дейктиками.

Перспектива подальшого досліджен-
ня полягає у порівнянні дейктичності 
артикля і іншими дейктичними еле-
ментами у гіпертексті та виділенні на 
цій основі системи стратегій і тактик, 
що використовуються для побудови 
текстового наповнення комерційних 
сайтів.
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У комунікативному акті беруть 
участь два активних учасники  – мо-
вець та адресат. Традиційно визна-
чальна роль відводилася мовцю (адре-
санту), ця позиція релевантна і в су-
часній лінгвістиці. Так, на думку А. Ф. 
Папіної, позиція мовця (комуніканта, 
адресанта, продуцента), який «у кому-
нікативному акті має певну мету, що 
називають комунікативною настано-
вою (інтенцією), є основною» [5, 8]. 
Мовець у художньому мовленні від-
дзеркалює позицію автора, оповідача, 
персонажа тощо. Завдяки тому, що в 
художній комунікації позицію мовця 
ставили в залежність від авторської 
точки зору та образу автора, адресант-
ність аналізували як розщеплення ав-
торської свідомості. Зважаючи на це, 
адресантність має такі вияви в тексті, 
як позиції автора, оповідача, ліричного 
героя та персонажа, а в текстолінгвіс-
тиці прийнято виокремлювати образи 
наратора (оповідача), автора і лірично-
го героя [6, 512].

Радянська лінгвістична наука спира-
лася в дослідженнях чинника мовця на 
ідеї В. В. Виноградова [1], що зосеред-
жені на понятті «образ автора». Упер-
ше в праці «К построению поэтического 
языка» (1927 р.) було введено до науко-

вого обігу поняття авторського «я» та 
проаналізовано його втілення як 
«художньо-мовної свідомості», наго-
лошено на відсутності збігу між реаль-
ним автором та образом автора в тек-
сті, при цьому ці питання було розгля-
нуто в нерозривному зв’язку з понят-
тям літературної мови. Дослідник ана-
лізує образ автора, виходячи з поняття 
художнього тексту: «Образ автора – це 
індивідуальна словесно-мовленнєва 
структура, що пронизує лад художньо-
го твору та визначає взаємозв’язок 
всіх його елементів» [1, 151]. Пізніше 
цю ідею було розвинуто на матеріалі 
аналізу творчості видатних російських 
письменників, а образ автора посів 
центральне місце в теорії мови худож-
ньої літератури. Досліджуючи образ 
автора як «своєрідну ієрархічно най-
вищу поетичну категорію» [4, 13], В. В. 
Виноградов представляє домінанту лі-
тературного твору, головну особли-
вість його структури та змісту, що ске-
ровує його напрям розгортання і роз-
витку. Ця категорія допомагає зрозу-
міти авторську свідомість, що необхід-
но для цілісного аналізу художнього 
тексту. Пізніше дослідник подав комп-
лексне тлумачення категорії образу ав-
тору, дослідивши її зв’язки з компози-

РОЛЬ МОВЦЯ В ХУДОЖНІЙ КОМУНІКАЦІЇ

Олексій К.Б.
Кандидат філологічних наук Доцент кафедри іноземних мов Тернопільського 
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цією твору та його змістовим наповне-
нням: «У композиції художнього твору 
динамічно розгортається зображення 
світу та розкривається у зміні та чергу-
ванні різних форм і типів мовлення, 
різних стилів, що синтезовані в «обра-
зі автора» та його складників» [1, 181]. 
В усіх працях видатного філолога домі-
нує ідея центральності образу автора, 
його об’єднувальної ролі в художньо-
му тексті. Незалежність образу автора 
від реального автора твору та наяв-
ність у тексті мовних показників вира-
ження образу автора  – основні поло-
ження цієї теорії. Крім того, було дове-
дено, що «образ автора неминуче та 
об’єктивно наявний у художньому тек-
сті незалежно від волі автора» [2, 267]. 
Автор має різні способи вияву, він 
може бути «схований» за персонажа-
ми, виражатися опосередковано, йому 
властива багатоплановість ролей. По-
трібно пам’ятати, що образ автора не 
лише втілення реальної особистості 
автора, а насамперед художній образ 
конкретного літературного твору.

Ідеї В. В. Виноградова заклали підва-
лини лінгвістичного осмислення обра-
зу автора в художньому тексті. У дру-
гій половині ХХ ст. з’явилася низка 
праць, присвячених виявам у тексті 
образу автора, у яких висвітлено семі-
отичні проблеми образу автора (Ю. М. 
Лотман), «суб’єктивну перспективу ре-
чення» (Г. О. Золотова), типологію 
суб’єктів висловлення (Ю.  С. Степа-
нов), егоцентричну лексику (О. В. Па-
дучева) тощо. Особливого значення 
образ автора набуває під час аналізу 
художнього тексту, що «формується 
образом автора та його точкою зору на 

об’єкт зображення», тобто виконує 
текстотвірну функцію.

М.  М.  Михайлов, аналізуючи образ 
автора в художньому тексті, ствер-
джує, що це «не стільки реальність, 
скільки функція: суб’єкт мовлення, 
якого читач намагається персоніфіку-
вати» [3, 130]. За чинником автора до-
слідник пропонує й виокремлювати 
типи текстів  – експресивні та репре-
зентативні – залежно від того, чи хоче 
автор виразити своє ставлення і свої 
емоції, чи повідомити, представити 
певну інформацію читачеві.

У текстолінгвістиці в цей час тривали 
пошуки категорії, яку б можна було спів-
віднести з образом автора. Крім ідеї О. 
О. Селіванової щодо існування підкате-
горії адресантності в межах антропоцен-
тричності, висловлювалися й інші думку 
стосовно цієї проблеми, дослідники роз-
глядали роль мовця в тексті в межах ка-
тегорії суб’єктивної модальності 
(О. М. Назаренко), суб’єктності (Н.С. Бо-
лотнова), інтерсуб’єктності (Н.  В.  Кон-
дратенко) тощо.

В одній з останніх російських моно-
графій виокремлено текстову категорію 
персональності як визначальну. Автори 
колективної монографії «Текст V.S. кон-
текст» [7] стверджують, що специфіка 
художнього тексту полягає саме в тому, 
що письменник, забезпечуючи читачеві 
нове пізнання світу, одночасно передає 
і своє ставлення до зображуваного, ор-
ганізуючи тест особливим чином. Зва-
жаючи на це, та виражений антропо-
центризм мови, стрижневою категорією 
тексту потрібно визнати образ автора 
або категорію персональності. Відпо-
відно до цієї концепції мовлення витлу-
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мачено як комунікативну діяльність, 
центром якої є мовець, суб’єкт мовлен-
ня: «Картина світу, змодельована в тек-
сті, пропущена через індивідуальну сві-
домість автора, що і визначає імпліцит-
но або експліцитно виражену присут-
ність суб’єкта мовлення в будь-якому 
мовленнєвому творі» [7, 48]. Однак ми 
вважаємо недоцільним введення нової 
категорії для визначення образу автора 
в художньому творі, зважаючи на те, 
що персональність значною мірою ду-
блює категорії модальності, образу ав-
тора та адресантності.

Багатоплановість виявів чинника 
мовця зумовлює поліфункціональ-
ність суб’єкта мовлення в тексті. Ана-
лізуючи роль мовця в тексті, А. Ф. Па-
піна виокремлює такі його функції: 
функцію повідомлення (номінативна, 
денотативна, референтна), пізнаваль-
ну (когнітивна, гносеологічна), апеля-
тивну, експресивну, емотивну, поетич-
ну та контактовстановлювальну [5, 
10]. У художньому тексті особливо 
значущими вважаємо функції експре-
сивну та поетичну.

Проте роль мовця поступово відхо-
дить на другий план, а в текстолінгвіс-

тиці домінує підхід, згідно з яким мо-
вець та адресат однаково значущі в 
комунікативному акті. Так, Н.С. Бо-
лотнова зазначає: «Автор і адресат як 
ключові компоненти єдиної моделі ко-
мунікації, пов’язані з породженням і 
сприйняттям тексту, не лише діалек-
тично злиті, а й «взаємопроникнені» у 
функціональному та комунікативному 
аспектах». Визнання рівнозначності 
мовця та адресата стало першим кро-
ком до ґрунтовного вивчення ролі 
адресата та виокремлення відповідної 
категорії тексту.
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Універсальний перекладацький ско-
ропис – варіант системи записів і сим-
волів для запису інформації у процесі 
послідовного перекладу[1, 3].

Перекладацький скоропис на етапі 
здійснення швидкісної фіксації інфор-
мації займає пріоритетне місце для пе-
рекладача, а саме фахівця з усного по-
слідовного перекладу.

Перш за все, письмове фіксування 
інформації знижує навантаження на 
пам‘ять та зменшує стрес, викликаний 
високою психічною та інтелектуаль-
ною напругою в процесі здійснення 
усного послідовного перекладу.

Знаки та символи для ведення перекла-
дацької скоропису можуть запозичувати-
ся з інших областей науки, з інших мов, 
формуючи нову семіотичну систему, зро-
зумілу для фахівця-перекладача [1, 2].

Навіть професійна пам’ять не може 

гарантувати повного та точного від-
творення оригіналу, якщо текст задо-
вгий. Обсяг тексту, який призначено 
для перекладу, регулюється не пере-
кладачем, а тим, хто говорить. Таким 
чином, завдання перекладача полегшу-
ється або ускладнюється такими чин-
никами, як: досвідченість мовця; його 
вміння чітко та послідовно викладати 
думки, логічно членувати текст; розу-
міння специфіки перекладацької ді-
яльності [3, 5].

Перекладацький запис – це своєрід-
на «чернетка», на підставі якої пере-
кладач може відновити всі перекладені 
їм тексти і підготуватися до подальшої 
роботи в рамках даного заходу або на 
інших заходах з даної тематики з тим 
же або іншим оратором[4, 9].

Тему скоропису вивчали провідні 
фахівці у своїй справі, такі як: 

СКОРОПИС, ЯК ГОЛОВНА ВИМОГА ДЛЯ ФАХІВЦЯ 
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Анотація. Тема висвітлює головні питання в навчанні перекладацького  скоро-
пису. Знайомить з першими кроками до оволодіння скоропису. Окреслює головні 
правила та пам’ятки, які має знати кожен фахівець. Та, насамперед, суть 
статті полягає в наголошенні того факту, що кожна людина це особистість і 
всі ми різні. Тому при навчанні дуже важливо враховувати особливості асоціа-
тивного мислення для кожної особи окремо.  

Стаття надає змогу зрозуміти з чого почати при вивченні скоропису. Та на-
вчить основним принципам ведення нотатків та скорочень слів, як загальних 
так і особисто-асоціативних. 

В статті описується про важливість робити нотатки на рідній мові. Та 
яким чином оформлювати записи для подальшого використання. 

Ключові слова: скоропис; асоціації; абревіатури; скорочення.
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І.С.  Олексієва, А.П. Чужакін, Міньяр-
Білоручев Р.К., Ребрій О. В., Олексієва 
І.С., Алікіна Е.В., ЧужакінаА.П., Ербе-
ра Ж., Розана Ж.-Ф., Ледерер М., Се-
лесковичД. та багато інших провідних 
лінгвістів. 

Отже, актуальність теми зумовлена 
появою достатньо новим напрямком в 
перекладознавстві, як перекладацький 
скоропис. Актуальність зумовлена й 
зростаючим попитом на фахівців у 
сфері професійного синхронного пе-
рекладу, які здатні розумно оцінити 
ситуацію, в якій опинилися.

Мета статті полягає у початковому 
ознайомленні з даною темою, можли-
вості більше дізнатися про спеціаль-
ний словник для скоропису, що був за-
позичений та утворений від різних фа-
хівців та науковців. А також зрозуміти 
структуру оформлення допоміжного 
матеріалу при послідовному перекладі. 
Ознайомитися з першопочатком вхо-
дження скоропису, як науки дослі-
дження. 

Об’єктом дослідження є досвіт та 
дослідження провідних фахівців-
лінгвістів про скоропис. 

Предметом дослідження є прикла-
ди перекладацьких скорописів, загаль-
ні абревіатури, таблиці умовних ско-
рочень перекладацьких скорописів, 
тренувальні завдання для покращення 
скоропису.

Як відзначають дослідники, на по-
чатку 20-го століття використання 
або не використання записів при пе-
рекладі вважалося особистою спра-
вою кожного перекладача. Як профе-
сійний прийом фіксації інформації 
при здійсненні усного перекладу ско-

ропис з‘являється в 30-х роках 20-го 
століття під час роботи Ліги Націй. 
На засіданнях Ліги Націй передбача-
лися виступи на двох мовах: фран-
цузькою та англійською, переклад не 
переривав виступ, а здійснювався від-
разу після його закінчення. В резуль-
таті такої організації засідань підви-
щилися вимоги до точності перекла-
ду. У 1941 році при Женевському уні-
верситеті створюється професійна 
школа перекладачів, представниками 
якої розробляються основні правила 
ведення перекладацького скоропису. 
Найбільш відома російська версія 
системи перекладацького скоропису 
була запропонована Р.К. Міньяр-
Бєлоручевим в 1969 році[1, 4].

Скорочення, що використовуються 
в роботі перекладача, можна розділи-
ти на кілька категорій. Передусім це 
узуальні (тобто загальноприйняті, за-
кріплені у словниках) акроніми та 
абревіатури. Такі скорочення є слова-
ми, складеними з початкових літер 
словосполучень, що використовують-
ся для позначення певного поняття. 
Відмінність між акронімом та абревіа-
турою полягає у тому, що перший чи-
тається як слово за правилами читан-
ня даної мови, а другий – як буквоспо-
лучення. Наприклад, українське НАТО 
і англійське NATO є акронімами, а 
СНД і CIS – абревіатурами. Кваліфіко-
ваний перекладач має знати якомога 
більше таких скорочень у тій сфері фа-
хової діяльності, де він спеціалізуєть-
ся, вміти їх розшифровувати та пере-
кладати як у повному, так і в скороче-
ному вигляді [3, 7].

Три основні типи ведення перекла-
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Табл. 1.  
Таблиця простих графічних скорочень
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дацького скоропису запропоновані 
Алєксєєвою І.С.:

1. запис, засновану на мові оригіналу;
2. запис, засновану на мові перекладу;
3. фіксацію інформації немовними 

знаками [1, 5].
Від наукового скоропису значно від-

різняється літературний скоропис, 
спеціально розроблений для потреб 
перекладацького скоропису в умовах 
усного послідовного перекладу. Врахо-
вуючи жорсткі часові рамки, в яких 
доводиться працювати усному пере-
кладачу, неважко зробити висновок 
про те, що він просто не може дозво-
лити собі нескорочений запис слів, до-
вших за 4 - 5 літер [, 16]

В залежності від вище вказаного, 
можна сформулювати такі правела:

Скорочений літерний запис доціль-
но вести українською мовою. Англій-
ська мова, де різниця між написанням 
і читанням слова значніша, а правила 
читання не мають обов’язкового ха-
рактеру, є менш придатною для таких 
скорочень.

Надлишковість мови дозволяє запи-
сувати не всі літери в слові. В україн-
ській мові можна не записувати голо-
сні все-редині слова (голосна на почат-
ку слова обов’язково зберігається), до-
вшого за 4 літери.

Прикметники при записі іменника, 
який вони означа-ють, можуть запису-
ватися ще більш скорочено і без закін-
чень.

Запис обох подвійних приголосних 
необов’язковий.

Зрозуміло, що такі правила мають 
загальний характер і можуть «порушу-
ватися», якщо просте скорочення сло-

ва, наприклад, є більш економним або 
зрозумілим для перекладача [1, 17]

Поряд з безліччю потенційно мож-
ливих індивідуальних і унікальних 
знаків перекладацького скоропису, іс-
нує і ряд загальноприйнятих досить 
вдалих символів, що позначають най-
більш часто вживані поняття (табл.1)
[4, 20].

Таблиця простих графічних скоро-
чень [1]:

Слід підкреслити, що навіть на по-
чаткових етапах навчання знаки пере-
кладацької нотації не нав’язуються пе-
рекладачеві, бо у кожної людини є свої 
особливості асоціативної пам’яті, своя 
логіка мислення, свої образні уявлення 
про ті чи інші явища. Символи пере-
кладацької нотації можуть бути, на 
перший погляд, навіть дивними[4, 
3].Також Ж. Ербер запропонував запо-
зичувати знаки і символи для ведення 
перекладацького скоропису з інших 
областей науки, а також сформулював 
наступні правила ведення запису:
1) починати фіксацію з моменту по-

чатку виступу;
2) здійснювати логічний аналіз мови 

за допомогою виділення головного, 
підкреслення, укладення в дужки; 

3) використовувати в записі мову пе-
рекладу;

4) використовувати абревіатури, ско-
рочено записувати багатозначні 
числа;

5) перекреслювати при запереченні 
[4, 15].

Наряду з знаками в перекладацько-
му скорописі часто використовують й 
математичні знаки та пунктуацію (таб. 
2) [4, 15].
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Ці ж самі знаки в таблиці  2 можна 
представити по іншому якщо ввести їх 
в коло. Наприклад, знак питання в колі 
буде позначати завдання, питання, 
складність, проблему. Лапки, обведені 
в коло - мова, виступ, тост, звернення, 
привітання, доповідь, лекція, газета, 
замітка, стаття і т.д. в залежності від 
контексту[1, 13].

Час в перекладацькій нотації також 
пропонується фіксувати символами. В 
таблиці 3 наведені приклади позначен-
ня часу[4, 17].

Найбільш зручним у сучасній ме-
тодиці навчання перекладу вважа-
ється східчасто-діагональне розта-
шування записів на папері. Запис 
кожної смислової структури ведеть-
ся в напрямку зверху вниз зліва на-
право (табл.4) [4, 23].

Кожному перекладачеві на початко-
вому етапі навчання скоропису необ-
хідно знайти оптимальний для нього 
розмір символів. З одного боку, заміт-
ки не повинні бути дуже дрібними, 
щоб їх нескладно було розглянути на 
відстані витягнутої руки і в недостат-
ньо освітленому приміщенні. З іншого 
боку, знаки перекладацького скоропи-
су не повинні бути занадто великими, 
бо чим більша сумарна довжина лінії, 
проведеної ручкою, тим більше часу 
займає така фіксація інформації. Крім 
того, чим більше запис, тим частіше 
доведеться перегортати сторінки блок-
нота або перекладати листи, що також 
вимагає додаткових витрат часу та 
уваги. І в блокноті, і на аркушах фор-
мату А4 запис ведеться тільки на одно-
му боці аркуша. Не рекомендується пе-

Табл.2.  
математичні знаки та пунктуація в перекладацькому скорописі.
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ревертати блокнот в процесі ведення 
запису. Списаний аркуш просто від-
кладається текстом вниз і запис ве-
деться на наступному аркуші. Для 
зручності і впевненості можна зазда-
легідь пронумерувати сторінки [3, 25].

Якщо ж говорити про так звані «гра-
матичні» знаки перекладацького ско-
ропису, необхідно відзначити, що тут 
важлива не стільки сама граматична 
форма, скільки змістовна сторона, 
зміст, який і потрібно фіксувати. В ін-
шому випадку скоропис може стати 
свого роду «кодуванням» граматичних 
форм і відносин в тексті, яка почне 
«прив’язувати» перекладача до мовної 
форми оригіналу, заважаючи вислови-
ти отриману інформацію на мові пере-
кладу відповідно до його іншими гра-
матичними нормами [4, 7].

Отже,скоропис як предмет дослі-
дження виник не так давно. Дослідив-
ши питання скоропису можна зробити 

такі висновки, що для фахівця з синх-
ронного перекладу знання методики 
скоропису є вкрай важливим. Це допо-
може структурувати на листку все ска-
зане оратором та не розгубитися у 
стресовій ситуації. Такі записи допо-
можуть навіть і при іншому перекладі, 
проте, слід пам’ятати, що тематика має 
співпадати.

І хоча існує багато питань і розхо-
джень між лінгвістами, проте, вже іс-
нують деякі умовні скорочення, що до-
поможуть при синхронному перекла-
ді. Слід також зауважити, що при ово-
лодінні скорописом не варто вивчати 
усі скорочення фахівців, так як асоціа-
тивні предмети у кожної людини різні 
і позначення до них у кожного свої. 
Але все ж таки існують усталені прин-
ципи скоропису. Наприклад розташо-
вувати записи краще з верху в низ, з 
ліва на право. Це допоможе відтворити 
все почуте як найкраще.

Варто відмітити, що система знаків в 
перекладацькому скорописі відкрита і 
постійно поповнюється новими сим-
волами. Тому при навчанні скоропису 
не варто зациклюватися лише на пред-
ставлених знаках, а й створювати влас-
ні та комбінувати існуючі. 

У скорописі допоможуть і спеціальні 

Табл.3. 
Позначення часу в перекладацькому скорописі.

Табл. 4.  
східчасто-діагональне розташування 
записів на папері
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позначення, що є усталеними для дея-
ких найбільш часто вживаних слів.

Хоча скоропис є не легким в навчан-
ні але освоївши її можна зекономити 
час та якісніше презентувати інформа-
цію для слухачів. 

Cursive as the main demand for a 
professional translator

Cursive is an integral part of translation.  
In this article raised major questions 
about  beginning of the study cursive. 
How to start and how to learn cursive. 

Article explain that better take notes 
from left to right and from  top to bottom 
for better understanding and translation 
quality.  Explains that the notes is better to 
make on the one side of the sheet. 

These article describe the main rules of 
cursive like: 

1) start to write since the beginning of 
the performance;

2) perform logical analysis of language 
in the main selection, emphasis, making 

in a bow;
3) use in writing translation language;
4) use abbreviations, shortened when 

write a big numbers;
5) cross with denial.
The article also describes the main 

principles of reductions. And submitted 
some major cuts which represent common 
words.

It is important that each has its own 
association. So translators shouldn’t  get 
hung up on finished reductions but to 
create their own.   
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Лексичні запозичення, як відомо, є 
одним з способів поповнення словни-
кового складу будь-якої мови протя-
гом усієї історії її існування. Загально-
відомим є той факт, що запозичена 
лексика у складі сучасної української 
мови посідає значне місце і сягає своїм 
корінням у далеке минуле. Німецькі 
лексичні запозичення не є винятком.

На сучасному етапі розвитку україн-
ського мовознавства принципового 
значення набуває питання про виро-
блення й удосконалення принципів та 
засад мовної політики, зокрема, тих 
положень, що стосуються іншомовних 
запозичень. Усебічний аналіз іншо-
мовного слова, з’ясування доцільності 
та перспективності чи взагалі недо-
цільності його функціювання у мові й 
мовленні неможливі без звернення до 
мовленнєвої компетенції носіїв мови. 
Такий напрям наукового дослідження 
проблеми освоєння іншомовних лек-
сичних запозичень є важливим і акту-
альним [1].

Загальновідомим є той факт, що за-
позичена лексика у складі сучасної 
української мови посідає значне місце і 

сягає своїм корінням у далеке минуле.
Під час зіставлення різних мов стає 

очевидним факт, що протягом історії 
контакти між народами безпосередньо 
впливають і на зміни в лексичному 
складі їхніх мов. Запозичення належать 
до різних галузей діяльності людини, 
відображають стрімкий розвиток нау-
ки і техніки, сприяють розширенню ін-
формаційного простору. В роботах 
Акуленка В.В., Булаховського Л.А., Ви-
ноградова В.В., Семчинського С.В. та ін. 
розглянуто класифікацію та шляхи за-
позичень, які безперечно відображають 
певні історичні події в житті різних на-
родів. Але незважаючи на цілу низку 
праць, запозичення продовжують при-
вертати увагу дослідників, оскільки цей 
процес не припиняється.

Метою дослідження є розглянути та 
дослідити лексичні запозичення у су-
часну німецьку мову.

Ранні лексичні запозичення з латин-
ської мови відносяться до перших сто-
річ нашої ери (приблизно 50 р. до н.е. – 
500 р. н.е.), коли германці зіткнулися з 
більш розвинутою будівельною техні-
кою у римлян та предметами, не відо-
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мими в побуті і житті германців. Це 
так звана “перша хвиля” латинського 
запозичення. Прикладами цієї епохи є: 
die Mauer (від лат. murus) – стіна, der 
Ziegel (від лат. tegula)  – цеглина, die 
Straße (від лат. strata)  – вулиця, das 
Fenster (від лат. fenestra) – вікно.

Проте найінтенсивніший вплив на 
німецьку мову латина мала у період 
раннього середньовіччя. У цей період, 
званий “другою хвилею” латинського 
запозичення, з розвитком освіти та 
християнства з’являються (близько 
500-800 рр. н.е.) нові запозичення з ла-
тинської мови: das Kloster (від лат. 
claustrum)  – монастир, der Mönch (від 
лат. monachus) – монах.

І, нарешті, “третя хвиля” латинсько-
го запозичення припадає на період Гу-
манізму, бо латина вважалася мовою 
спілкування та науки гуманістів. У 
1500  р. 90% всіх книг на той період 
було написано саме латинською мо-
вою. Для освіченої верстви населення 
вона була свого роду другою рідною 
мовою.  Процес запозичення з фран-
цузької мови мав також хвилеподібну 
природу. Перші запозичення з фран-
цузької мови в період з 1000  р. по 
1400 р. пов’язані з прагненням німець-
кого придворного життя відповідати 
французьким ідеалам і – перш за все – 
ідеям лицарства. Наприклад: das Aben-
teuer  – пригода, die Lanze  – спис, der 
Tanz – танок, das Turnier – турнір, der 
Reim – вірш. Періодом більш пізнього 
лексичного запозичення з французь-
кої були XVII-XVIII ст., причому куль-
мінаційним моментом в історії всього 
процесу запозичення з французької 
мови вважається XVII вік, що отримав 

в історії німецької мови назву Alamo-
dezeit, тобто період моди на все інозем-
не, переважно французьке. Запозичи-
ли навіть назви з французького обігу 
(Monsieur, Madame, Mademoiselle, Papa, 
Mama, Onkel, Tante, Cousin, Cousine) та 
імена (Jean, Henriette).

Значним стає наприкінці XVIII – по-
чатку XIX ст. вплив англійської мови. 
За 400  років, з 1200  по 1640  рр., у ні-
мецьку мову було запозичено навряд 
чи багато англіцизмів: Boot, Dock, Dog-
ge, Flagge, Kabine, Kersey, Lord, Pickelher-
ing, Sterling, Toback, Utopie.

У кінці XVII ст. ситуація радикально 
змінюється: хоча велика частина насе-
лення не володіла англійською мовою, 
у Німеччині прокинувся інтерес до 
Англії, її політичного устрою, філо-
софської думки, поезії, стилю життя і 
моди. Після Семирічної війни (1756-
1763) престиж Англії, підтриманий пу-
блікаціями численних звітів про подо-
рожі британців і описами Британських 
островів, збільшився у багато разів. 
Основними центрами англійського 
впливу були Гамбург, Цюріх, Лейпціг, 
Геттінген. У Цюріху Й.Й. Бодмер орга-
нізував салон англійського поетичного 
мистецтва і літературної критики, так 
званий Бодмерівський гурток. Геттін-
ген з часу утворення союзу між Ганно-
вером і Великобританією став осно-
вним центром англійського впливу в 
Німеччині. Таким чином, безпосеред-
ній мовний контакт призвів до англі-
зації дворянства і освіченої буржуазії. 
У 1737  р. був заснований Геттінген-
ський університет, у якому вчилися 
студенти з Англії, причому кількість їх 
з часом постійно збільшувалася. Так, 
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наприклад, у Берліні в 1900  р. англій-
ська мова стає модною у вищому світі і 
таким чином витискує французьку, не-
популярну після наполеонівської ери. 
У цей період в німецьку входять: Gen-
tleman, Dandy, Club, Cutaway, Frack, 
Smoking, Toast, Keks, Pudding, Bar, Cock-
tail, Flirt. Було б невірно вважати, що 
тільки позиція Англії як світової дер-
жави, її провідна роль у промисловій 
сфері сприяли великій кількості запо-
зичень у німецьку мову. Насправді 
причини лежать значно глибше. Вони 
полягають також у дипломатичній по-
ведінці Англії на міжнародному рівні, 
тобто в міжнародній мовній політиці. 
З 1800 року Англія починає замінюва-
ти французьку як мову дипломатично-
го спілкування на англійську, а з 
1850 року англійські дипломати вико-
ристовували в листуванні з іноземни-
ми урядами виключно англійську 
мову. Такий розвиток простежувався 
до Першої світової війни і викликав 
побоювання у пуристів. В. Фірек виді-
ляє для XX століття 3 періоди запози-
чень: по-перше, до Першої світової ві-
йни, по-друге, міжвоєнний період, 
по-третє, після 1945 року.

На початку XX століття спостеріга-
ється спад процесу запозичення вна-
слідок розповсюдження націоналіст-
ської ідеології під час Першої світової 
війни і періоду панування націонал-
соціалізму. Вже в 20-ті рр. XX століття 
вплив британського варіанту заміня-
ється американським варіантом ан-
глійської мови, оскільки роль світової 
держави переходить до США. Особли-
во після подій 1945 року, коли супереч-
ка між країнами-переможницями за 

володіння Німеччиною привела до її 
розколу на західну і східну частини, 
для населення, що проживає на тери-
торії старих федеральних земель, по-
чинається епоха відносин із західними 
країнами і перш за все з Великобрита-
нією і США. На фоні швидкого після-
воєнного розвитку від мови потрібна 
здатність називати нові поняття в га-
лузі торгівлі, економіки, промисловос-
ті, техніки, політики, моди, туризму та 
ін. Саме в ці терміносфери у великій 
кількості “імпортуються” найменуван-
ня з англійської мови. Унаслідок розмі-
щення англійських і американських 
військ на території Німеччини і завдя-
ки численним програмам по обміну 
кількість прямих мовних контактів 
зросла. На сьогодні англіцизми склада-
ють у німецькій мові основне ядро всі-
єї запозиченої лексики. Вони знахо-
дяться по суті на положенні інтернаці-
ональної лексики, оскільки вживають-
ся в багатьох мовах.

У процесі запозичення у дію вступа-
ють певні чинники. У німецькій лінг-
вістиці ці чинники групуються в два 
різновиди. Перший складають чинни-
ки, що ускладнюють запозичення. У 
першу чергу тут слід назвати неспівпа-
дання фонетико-фонологічних систем 
двох мов: мови, яка запозичує, і мови-
донора. Як правило, коли перша стадія 
запозичення завершена, запозичене 
слово перестає відповідати своїй по-
чатковій звуковій формі. Його почат-
кові фонеми замінюються фонемами, 
відповідними їм в сприймаючій мові. 
Фонемно-графемна невідповідність 
також є серйозним чинником, пере-
шкоджаючим запозиченню. Проблема 
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полягає в тому, що одне і те ж слово не 
ідентифікується як таке, якщо не від-
бувається одночасного сприйняття 
його звукового і графічного образу. Як 
правило, не всі носії німецької мови 
здатні адекватно зрозуміти семантику 
англіцизму. Як показують лінгвістичні 
дослідження, для слова Playboy інфор-
мантами було запропоновано безліч 
різних варіантів значень, у тому числі 
“пилосос”, “засіб для догляду за мебля-
ми” та ін. Чим частіше зустрічається 
слово, тим більша вірогідність його 
адекватного розуміння.

Другу групу утворюють чинники, які 
сприяють запозиченню. Їх, у свою чер-
гу, можна розбити ще на дві підгрупи, 
як це роблять вітчизняні дослідники, а 
саме: на екстралінгвістичні і внутріш-
ньомовні. До екстралінгвістичних від-
носяться: – володіння іноземними мо-
вами. У більшості шкіл як перша іно-
земна мова вивчається англійська. 
Крім того, для багатьох фахівців воло-
діння англійською мовою як мовою ді-

лового спілкування є професійною не-
обхідністю.

Отже, добрі знання іноземної мови 
сприяють запозиченню англійських 
слів у початковій формі. У даний пері-
од запозичення іноземних слів, а осо-
бливо англійських, розглядається по-
зитивно. Запозичення свідчать про ак-
тивність держави на світовій арені і 
про її прогресивність.
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Globalization has created an era of su-
per-diversity in which most Western soci-
eties have become much more dynamic 
and complex, with the multicultural soci-
eties being the reality now, made up of 
people from many different cultures, na-
tionalities, faiths and ethnic backgrounds. 
The diversity of migrant communities 
inevitably leads to much greater diversity 
within nation states, particularly in the 
Western economies, which, due to the 
extent of population movement, are now 
characterised by super-diversity, with 
over 300 language groups living in the cit-
ies like London, Stockholm, Toronto, New 
York, Amsterdam [1, 71]. Language con-
tact is everywhere: no nation has a com-
pletely monolingual citizenry and many 
have more that one official language [2]. 
Whenever people speaking different lan-
guages come into contact, there is a natu-
ral tendency for them to seek ways of by-
passing the communicative barriers by 
seeking compromise between theirs forms 
of speech [5, 2], which makes linguistic 
research of language contact, multilin-
gualism and language shift immensely 
topical in this day and age. The study of 
the effects of language contact has been a 

focal point of interest to linguists since 
the early period of scientific study of the 
language in the 19th century and contin-
ued to be a central topic well into the 20th 
century. One of the pioneers of contact 
linguistics then was Uriel Weinreich, 
whose doctoral dissertation marked a 
milestone in the study of multilingualism 
and language contact.  Uriel Weinreich, 
(1926–67), a Polish-American linguist, 
was born in Vilno, Poland (now Vilnius, 
Lithuania), to a family of Courland Jews. 
He grew up speaking Yiddish, Polish and 
Hebrew, and from a young age became 
familiar with German and Russian. After 
the family moved to US, he mastered 
English as well as other European and 
non-European languages. As a linguist, 
Weinreich was an immediate success 
whose theories and ideas transformed a 
practically unknown young man into an 
enthusiastically applauded leader of the 
new generation. Weinreich is credited 
with being the first linguist to recognize 
the phenomenon of   ‘interlanguage’ and 
the first to have noted that learners of 
second languages consider linguistic 
forms from their first language equal to 
forms in the target language. The mono-
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graph  Languages in Contact: Findings 
and Problems  (1952), where the author 
laid out fundamental concepts, principles 
and issues that still govern empirical work 
in this field, remains the cornerstone for 
the studies of multilingual communities. 
In the last months of his life Weinreich 
wrote the first third of “Empirical Foun-
dations for a Theory of Language Change”, 
in tandem with his former PhD students 
at Columbia University Marvin Herzog 
and  William Labov, the latter being a re-
nowned American linguist, widely re-
garded as the founder of the discipline of 
variationist  sociolinguistics. This work 
outlined the principles for the study of 
linguistic variation and change through 
fieldwork in present-day speech commu-
nities and heralded the birth of variation-
ist approach to language. Thus, the pur-
pose of this study is aimed at highlighting 
the key ideas of Weinreich’s theory [3], 
[4], [5] to be applied in modern linguistic 
research.

Two or more languages are said to be in 
contact if they are used alternately by the 
same persons, and the practice of using 
alternately two languages is called bilin-
gualism. Instances of deviation from the 
norms of either language which occur in 
the speech of bilinguals as the result of 
their familiarity with more that one lan-
guage are regarded as interference phe-
nomena. The term ‘interference’ refers to 
the influence of one language (or variety) 
on another in the speech of bilinguals who 
use both languages. The term implies re-
arrangement of patterns that result from 
the introduction of foreign elements into 
the more highly structured domains of 
language, such as the bulk of the phone-

mic system, a large part of morphology 
and syntax, and some areas of vocabulary 
(kinship, color, weather). Language con-
tact can be best understood in a broad 
psychological and socio-cultural setting, 
that is why a full account of interference is 
possible only when extra-linguistic fac-
tors are considered, such as the speaker’s 
facility of verbal expression in general, his 
ability to keep two languages apart, rela-
tive proficiency in each language, atti-
tudes towards each language (prestige), 
indigenous or immigrant status of the 
languages concerned, attitudes towards 
culture. 

Every speech event belongs to a definite 
language. Because it is usually known to 
the speaker to what language an utterance 
belongs, non-belonging elements are re-
garded as borrowed or transferred. This is 
one manifestation of linguistic interfer-
ence. Borrowing is interpreted broadly as 
the reproduction in speaking one lan-
guage of patterns previously found in an-
other. It includes not only words, but also, 
phonetic, morphological and syntactic 
patterns. Where there is no introduction 
of segmental material from one language 
into another, it is more convenient to 
speak of interference. Not all bilinguals 
borrow equally much in their speech, 
thus, according to Weinreich, there are 
heavy mixers and light mixers.

A common type of interference in-
volves basic units of expression and con-
tent – phonemes and semantemes. The 
phonemes – units of expression – are usu-
ally indentified because of physical re-
semblance in their renditions. Interlin-
gual identification also occurs on the 
plane of content. Thus, in English a cer-
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tain area of meaning is divided by the se-
mentemes ‘foot’ and ‘leg’. Russian has no 
identical opposition, instead it divides ap-
proximately the same content into three 
semantemes, ‘nozhka’ ( furniture leg), 
‘noga’ ( entire animal leg), ‘fut’ ( 12-inch 
length). The semantemes in each lan-
guage are differently defined, but, in a 
contact situation, the material similarity 
of the referents, e.g. ‘foot’ and ‘noga’ sug-
gest identification. The identification of 
the semantemes ‘noga’ and ‘foot’ may lead 
the bilingual to say ‘I have long feet’ in-
stead of ‘legs’. In terms of grammatical 
relations, word order S+V+O can be iden-
tified through comparing English and 
Russian, although it performs different 
functions, e.g. in English is denotative, 
while in Russian – it is largely stylistic. 
Identification of word-order patterns may 
cause a bilingual to violate English order 
by constructing a sentence of the type  
S+O+V ‘I him see’, which is perfectly ad-
missible in Russian. Such natural identifi-
cations lie at the root of many forms of 
interference. 

From Weinreich’s perspective, two 
phases of interference should be distin-
guished: in speech it occurs anew in the 
utterances of the bilingual speaker as the 
result of his personal knowledge of the 
other tongue (spontaneous borrowing). 
In language we come across interference 
phenomena which have been habitualized 
and established, i.e. used by other speak-
ers. Phonic interference could be of four 
types: 1) under-differentiation of pho-
nemes – when two sounds of the second-
ary system whose counterparts are not 
distinguished in the primary system are 
confused; 2) over-differentiation of pho-

nemes – imposition of phonemic distinc-
tions from the primary system on the 
sound on the secondary system when 
they are not required; 3) reinterpretation 
of distinctions – phonemes of the second-
ary system are distinguished by the fea-
tures relevant in his primary system; 4) 
actual phone substitution – applies to 
phonemes that are identically defined in 
two languages but whose normal pronun-
ciation differs. Examples are provided by 
Weinreich from Romansh and Schwyzer-
tutsh, spoken in the cantons of Switzer-
land. Grammatical interference involves 
the transfer of bound and free morphemes 
and the transfer of grammatical relations. 
Both are subject to identifications, i.e. the 
use of morphemes of one language in 
speaking or writing in another one, mir-
roring of grammatical relations, e.g he 
comes tomorrow home in English is identi-
fied with German word order er kommt 
morgen nach hause. Lexical interference 
involves simple words as well as com-
pound words and phrases. Simple words 
may undergo 1) outright transfer, e.g. 
Spanish ‘asasiemento’ from English ‘as-
sessment’; 2) extension of native words on 
the basis of foreign models, e.g. English 
word ‘introduce’ influenced Spanish, Por-
tuguese, Italian variants which extended 
the scope of meaning from ‘bringing into 
use’ to ‘making smb known to others’ 
which can be interpreted as extension of 
semantic function. Compound words and 
phrases may undergo 1) transfer of ana-
lyzed compounds, adjusting to the model 
or syntactic pattern of the recipient lan-
guage, e.g. conscientious objector (English) 
– objetores concientes (Spanish); 2) repro-
duction in terms of equivalent native 
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words/ loan translation e.g. skyscraper 
(English) – rascacielos (Spanish) which, in 
turn, may include; a) loan translations 
proper  or exact copies – to be right – estar 
direito (American-Portuguese); b) loan 
renditions, providing a spur for reproduc-
tion, e.g. Latin part-ia gave rise to Ger-
man Vater-land; c) loan creations or new 
coinages, to designate words equivalent to 
those which are already existent  in the 
contacting language, e.g sibling (English) 
– mitkind (Yiddish); 3) hybrid com-
pounds, i.e. transfer of one elements and 
reproduction of others – ground floor 
(English) – grund-floor (German spoken 
in Virginia).  Thus, lexical evidence is 
defined by Weinreich as outright transfer-
ence of words, semantic extension, pho-
nic adjustment without effect on the con-
tent. Lexical integration of loan words is 
manifested in three ways: confusion be-
tween the content of the old and the new 
word; disappearance of the old word; sur-
vival of both the new and the old with 
content specification.

Socio-cultural factors regulate interfer-
ence only through the mediation of the 
individual speakers, thus a bilingual indi-
vidual is the determinant of interference. 
Psychological conceptions of bilingualism 
vary on a grand scale. An early theory of 
interference was constructed by Epstein 
who argued that thinking is the associa-
tion between ideas and words. A direct 
association between an idea and a foreign 
word is possible, but the knowledge of 
one language intervenes in the learning of 
the subsequent one, so that when as as-
sociation has been established in one 
language, the formation of the association 
in the second language is inhibited, thus 

the reproduction of the association in any 
language is also inhibited. For each idea 
word associations interfere with each oth-
er, from which follows that bilingualism is 
the obstacle to ideation. However, with 
regard to the speech situation and inter-
ference, Weinreich has argued that inter-
ference depends primarily on the speech 
situation. Thus, speaking to a unilingual, 
a bilingual tends to limit interference and 
eliminate even habitualized borrowings. 
He is subject to interlocutory constraint 
to make himself understood. When the 
other interlocutor is also bilingual, there 
is no limit to interference, so forms can be 
freely transferred. Many bilinguals use 
only one language on certain occasions 
and in the discussion of certain topics, or 
with a given person. Thus, the use of two 
languages is specialized according to the 
interlocutor, subject matter, the occasion 
of the utterance, the mode of the utter-
ance, which stems from the bilinguals’ 
switching facility. Weinreich has drawn 
contrast among types of bilingualism, 
such as orderly bilingualism when each 
language is assigned to its sphere of per-
sons, disorderly bilingualism when spe-
cialization is blurred, contrary bilingual-
ism when the domains are not separated 
which results in systematic patterning 
and unpatterned usage. Interference also 
depends on the level of emotional stress 
under which a person acts which results 
in the so-called affective borrowing.

Language contacts between two lan-
guages may result in the appearance of the 
third language, i.e. crystallization of lan-
guages. The creation of a new idiom is 
heavily determined by its breadth of func-
tion, especially the use in the family, and 
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the speaker’s own rating.  Language shift is 
defined by Weinreich as the change from 
the habitual use of one language to that of 
another. There are no linguistic motiva-
tions for language shifts, they are extra-
structural. Language shifts have to be ana-
lyzed in terms of functions, because a 
mother tongue group may switch to other 
language only to perform certain func-
tions, e.g. in case of foreign occupation or 
migrating – in dealings with authorities or 
at school, which refers to partial language 
shift. Generally, it depends on which lan-
guage is regarded as the one of higher 
prestige or social value. However, many 
languages of lower prestige managed to 
survive against threatening shifts due to 
speakers’ loyalty. Language loyalty lies in 
the endeavours to preserve/protect lan-
guage which is under risks, which leads to 
unification, resistance to interference and 
language standardization.

Despite his early death, Uriel Weinreich 
left behind him the equivalent of several 

lifetimes of research and creativity – an 
unbelievably wide range of investigations. 
Above all, he argued that the research of 
multilingual language contacts required a 
comprehensive approach on sociological 
basis, calling for fruitful collaboration be-
tween linguists and other social scientists. 
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Надходження нових слів у лексику – 
неминучий процес, необхідний для 
того, аби розвиток мови відповідав 
розвитку суспільства, що відбувається 
в процесі економічної, політичної, 
культурної, суспільної взаємодії наро-
дів. Тема запозичень є важливою час-
тиною досліджень з лінгвістики, адже 
в процесі глобалізації країни все тісні-
ше спілкуються між собою і це не може 
не вплинути на зміни в словниковому 
складі. Саме це й зумовлює актуаль-
ність даної роботи.

Одним із видів запозичень є екзо-
тизми – слова та вирази, що запозиче-
ні з маловідомих мов, зазвичай неін-
доєвропейських, та вживаються для 
надання мовленню особливого коло-
риту. [1, 214] На сьогоднішній день 
пласт екзотичної лексики становлять 
не лише слова з маловідомих та неін-
доєвропейських мов. У повсякденно-
му вжитку в німецькій мові також 
присутні слова, запозичені з англій-
ської, французької, російської, іспан-
ської мов тощо. Так, дослідниця О. В. 
Маринова вважає, що екзотизм  – це 
іншомовне слово, що позначує реалії 
«чужої» культури. [3] Таким чином, 
екзотизм необов’язково має бути за-
позичений із неіндоєвропейської 

мови, він може бути запозичений з 
будь-якої іноземної мови.

В процесі економічного, політично-
го, наукового та культурного обміну 
виникають нові явища, предмети, які 
потребують нових номінацій задля за-
кріплення та подальшого існування в 
мові. Не завжди такі явища та предме-
ти мають еквіваленти в мові-
реципієнті, тому вони зберігають на-
зву мови тієї країни, звідки зазначене 
явище чи предмет запозичується. В та-
ких умовах вкрай важливо дослідити 
мовні перетворення, що супроводжу-
ють запозичення. Отже, мета цієї ро-
боти  – з’ясувати граматичні характе-
ристики екзотизмів та їх асиміляції в 
німецькій мові. Завданням досліджен-
ня ставимо порівняльний аналіз гра-
матичних характеристик найбільш 
вживаних у німецькомовних Інтернет-
виданнях екзотизмів та їх етимонів.

Матеріалом дослідження виступили 
90 екзотизмів і близько 150 прикладів 
їх використання, що були отримані 
шляхом суцільної вибірки з 5  різних 
німецькомовних газет: Die Zeit, 
Deutsche Welle, Die Welt, Spiegel, RP 
Online за 1995-2017 роки.

Екзотизми, запозичені з флективних 
мов, мають схожі граматичні характе-

ОСОБЛИВОСТІ ГРАМАТИЧНОЇ АСИМІЛЯЦІЇ ЕКЗОТИЗМІВ 
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Ключові слова: запозичення, екзотизм, асиміляція, флективна мова, аглюти-
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ристики з німецькою. Що стосується, 
наприклад, японської чи турецької, ці 
мови – аглютинативні, їх структура 
повністю відрізняється.

Проаналізуємо спочатку екзотизми, 
які походять з флективних мов, а саме 
з французької, російської, іспанської 
та польської. Характерним явищем 
цієї групи екзотизмів є те, що в біль-
шості випадків вони мають такий рід 
слова та наголос. Що стосується мно-
жини, вона будується за правилами ні-
мецької мови. Наприклад, die Balalaika 
(рос. балалайка) має множину die 
Balalikas або die Balalaiken [7], в той час 
як в російській мові слово має множи-
ну балалайки. Екзотизм, потрапивши 
у німецьку мову, перейняв німецьке за-
кінчення множини.

Ein kleines Ensemble singt und spielt auf 
Balalaika und Akkordeon, eine alte Frau 
tanzt dazu («Mit der Badehose ins 
Eisloch», Deutsche Welle, 19.01.2015). [4]

Серед досліджених екзотизмів було 
лише два приклади екзотизмів з запо-
зиченою множиною: die Madame  – die 
Mesdames, la madame – les mesdames [7], 
а також екзотизм, запозичений з іспан-
ськой мови die Sombrero  – die Sombre-
ros, el sombrero – los sombreros. [7]

Adieu, Madame Dati! Nun ist es offizi-
ell: Die französische Justizministerin Ra-
chida Dati verlässt die Regierung von Prä-
sident Nicolas Sarkozy und kandidiert als 
Abgeordnete für das Europarlament 
(«Adieu, Madame Dati!», Deutsche Welle, 
23.09.2009). [4]

Ein echter Mann, sagt man in Panama, 
darf nie seinem Sombrero Pintao verlieren» 
(«Die berühmten Hüte? Sind nur ein Mis-
sverständnis, Die Welt, 05.05.2016). [4]

Характерним випадком для запози-
чення слів, що позначають професії 
або діяльність людини, є використан-
ня німецьких суфіксів для утворення 
жіночого роду. Наприклад, до екзотиз-
му der Zar існує німецький еквівалент 
die Zarin. Іменник жіночого роду утво-
рено за допомогою суфіксу  –in, що 
утворює жіночі форми назв професій 
та різних родів діяльності. Хоча слов-
ник Wahrig дає слово, що прийшло з 
російської мови – die Zarisa [10], саме 
die Zarin зустрічається в пресі. Для по-
рівняння: у німецькому виданні Die 
Zeit слово die Zarin зустрічається 
3 202 рази, die Zarisa – жодного разу. У 
виданні Die Welt екзотизм die Zarin зу-
стрічається 650 разів, die Zarisa – жод-
ного разу.

An Publizität hat es dieser deutschen 
Prinzessin, die Zarin alle Reussen wurde, 
nie gefehlt («Die Deutsche auf dem Zaren-
thron», Die Zeit, Nr.39/1995). [6]

Явищем з високим кількісно-
частотним показником серед екзотиз-
мів є відсутність усталеного роду сло-
ва. Наприклад, польське слово bigos в 
німецькій мові має варіант der Bigos та 
das Bigos. У польській мові слово має 
чоловічий рід. Окрім der/das Bigos зу-
стрічається der/das Bigosch. [7] Не див-
лячись на те, що словник Duden дає 
два можливі роди слова, у пресі зустрі-
чається варіант das Bigos 2  рази у ви-
данні Deutsche Welle, 13 разів у видан-
ні die Zeit, 27 разів у виданні die Welt, 
22 разів у виданні Spiegel, 46 раз у ви-
данні RP Online).

Bigos, ein polnisches Nationalgericht, 
wird in jeder Familie anders zubereitet. 
Allen Rezepten gemeinsam sind nur folgen-
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de Zutaten: Kraut, Speck und Schweine-
bauch («Kraut gegen die Kälte», Die Zeit, 
Nr.5, 2014). [6]

Друга група досліджуваних екзо-
тизмів походить від аглютинативних 
мов, тому їх граматичні характерис-
тики відрізняються від флективної ні-
мецької мови. У ході дослідження 
було виявлено, що в деяких випадках 
екзотизм отримує рід слово лише по-
трапляючи до німецької мови, тому 
що в мові, звідки він був запозичений, 
відсутня категорія роду. Наприклад, в 
японській мові芸者([ʹge:ʃa]) перехо-
дить в німецьку як die Geisha. Присво-
єння слову жіночого роду обумовлено 
статевою приналежністю об’єкта но-
мінації.

Auch modisch setzte die Verwandlungs-
artistin wieder einmal Akzente, indem sie 
von einer Punk-Rockerin über eine Geisha 
bis hin zum nietenbeschlagenen Cyber-
punk-Cowgirl mutierte («Dompteurin im 
Cyber-Zirkus: Madonna in Berlin», Deut-
sche Welle, 10.11.2001). [4]

В арабській мові рід слова та мно-
жина позначаються графічно, тому 
при запозиченні в німецьку мову ви-
користовується артикль, що є еквіва-
лентним до того роду слова, який в 
арабській мові позначується графіч-
но. Що стосується множини, в даному 
випадку вона будується за правилами 
німецької мови, наприклад der Fakir – 
die Fakire.

Die Nacht der Säle und das Mondlicht 
der Leinwand sind eigenartig genug, um 
jene kollektive Hypnose hervorzurufen, 
durch die auch die indischen Fakire wirken 
(«Wachträume von Cocteau», Deutsche 
Welle, 02.10.2009). [4]

Нерідким є явище утворення інших 
частин мови від екзотизму. Напри-
клад, запозичений з малайської мови 
іменник das Gong має похідне дієслово 
gongen [7], зо означає бити, ударяти в 
ґонт. Дієслово побудовано шляхом до-
давання закінчення  –en, що є харак-
терним для німецької мови. Це показує 
пристосованість екзотизму до реалій 
німецькомовного середовища, люди не 
лише вживають його, але й утворюють 
похідні слова.

Das sind die Menschen, die mit dem 
letzten Gong fluchtartig die Schule verlas-
sen («Nie mehr allein», Die Zeit, Nr.10, 
2016). [6]

Проведене дослідження показує, що 
при запозиченні екзотизмів з флектив-
них мов частіше за все зберігаються 
граматичні характеристики мови, з 
якої екзотизм запозичується. При за-
позиченні слів з аглютинативних мов, 
екзотизми отримують граматичні ха-
рактеристики, властиві німецькій мові. 
Але обидві групи повністю асимілю-
ються під впливом граматичної струк-
тури німецької мови. Завдяки цьому 
екзотизм активно входить до вжитку, 
адже набуває граматичних ознак мови-
реципієнта і використовується в різ-
них контекстах. Перспективу подаль-
ших досліджень вбачаємо у вивченні 
проблеми утворення від екзотизмів ін-
ших частин мови та особливості їх 
вживання.
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Запозичення становлять один із най-
більш продуктивних способів розши-
рення та збагачення словникового 
складу мови. Іншомовні джерела зба-
гачували українську мову протягом 
всього її історичного розвитку. Це від-
бувається і сьогодні. Прагнення укра-
їнців інтегруватися в ЄС, процес гло-
балізації, перебудова економіки є при-
чиною того, що українці стали тісніше 
взаємодіяти з представниками інших 
націй, що не могло не відобразитися на 
мові. Зважаючи на кількість англій-
ських слів, з якими українці щодня 
стикаються через засоби масової ін-
формації, зовнішню та Інтернат-
рекламу можна стверджувати, що про-
цес запозичення з англійської мови в 
українську став справді глобальним та 
інтенсивним.

Аналізуючи особливості проникнен-
ня англіцизмів в мову В. В. Виноградов 
виділяє окремі групи слів. Беручи до 
уваги ці групи можна охарактеризува-
ти певні типи та специфіку англіциз-

мів в українській мові, де простежу-
ються:

1. Прямі запозичення – слова, що ви-
глядають і мають таке саме значення, 
що й в мові оригіналу. Наприклад, вік-
енд (weekend) – вихідні.

2.  Слова гібриди, що утворюються 
шляхом додавання суфікса або закін-
чення до іншомовного кореня. В таких 
випадках часто змінюється значення 
слова. Наприклад, крезанутий (crazy) – 
божевільний. 

3. Кальки (від фр. Calque – копія), що 
є утворенням нових слів чи значень 
шляхом дослівного перекладу відпо-
відної іншомовної одиниці. Напри-
клад, хмарочос (sky-scraper).

4.  Напівкальки, в яких разом із за-
позиченнями присутні українські еле-
менти. Наприклад, телебачення (tele-
vision).

5.  Екзотизми, які характеризують 
специфічні національні звичаї інших 
народів і вживаються для опису неу-
країнських реалій. Особливістю цих 
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слів є те, що вони не мають українських 
синонімів. Наприклад, чипси (chips).

6.  Іншомовні вкраплення. Зазвичай 
такі слова мають лексичні еквіваленти, 
але стилістично від них відрізняються 
і закріплюються лише в певній сфері 
спілкування як виразний засіб і нада-
ють мові особливої експресивності. 
Наприклад, окей (ОК), вау (Wow!).

7. Композитні утворення, що склада-
ються з двох іншомовних слів. Напри-
клад, секонд-хенд [1, c. 56-57].

Як показують спостереження, най-
частіше використовується спосіб пря-
мого запозичення. Це запозичення 
слова для якого характерне повне від-
творення іншомовної морфеми, а та-
кож збереження основного слова запо-
зиченого з іншої мови [2, c. 70].

На сучасному етапі розвитку україн-
ської мови науковці виділяють кілька 
джерел появи англіцизмів:

1)  реклама, яку Т.  М.  Лівшиц нази-
ває, одним з основних джерел англі-
цизмів. За твердженням науковця, ан-
гліцизми в рекламі створюють так зва-
ну «ілюзію унікальності» і надають різ-
ним товарам ознак неповторності. [4]. 
Увагу споживача приваблюють слова 
незвичної та нестандартної форми, 
саме ці характеристики присутні в 
словах іншомовного походження. В ре-
кламних текстах англіцизми успішно 
виконують функцію привертання ува-
ги до товару. Навіть в україномовній 
рекламі використовуються англіциз-
ми: шопінг, фаст-фуд, фьюжн;

2) Інтернет – зростання кількості Ін-
тернет користувачів призвело до роз-
повсюдження комп’ютерної лексики: 
флешка, оперативка, чек-ін;

3) кінематограф – популярність гол-
лівудських фільмів призвела до появи 
в українській мові таких нових слів: 
блокбастер, хоррор;

4) музика – оскільки США вважають 
центром музичної моди, в українській 
мові з’явилися такі англіцизми: саунд-
трек, ремейк;

5)  спортивна лексика: дайвінг, шей-
пінг;

6)  терміни, що стосуються індустрії 
краси: пілінг, лістинг тощо.

За твердженням Є.  Карпіловської, 
унормування та кодифікація нової 
лексики передбачають передусім 
з’ясування її активності й значущості в 
процесах номінації та комунікації, від-
повідності чинним нормам і вже на цій 
підставі виявлення чинників, які спри-
яють її стабілізації в сучасній україн-
ській мові. Завершенням процесу уста-
лення певної інновації в мові можна 
вважати її фіксацію нормативними 
словниками (загальномовними чи га-
лузевими) [3, c. 3].

На сьогодні реклама має великий 
вплив на свідомість людей. Завдяки 
рекламі формується позитивне чи не-
гативне ставлення до того чи іншого 
товару, виникає зацікавлення ним та 
бажання його придбати. Реклама ство-
рюється й для того, щоб задовільнити 
психологічні потреби людей, для яких 
вона призначена. Більшість сучасних 
працівників рекламних агентств мож-
на вважати відмінними психологами, 
оскільки вони чудово знають, як зро-
бити рекламу такою, щоб вона прива-
блювала покупців.

Існує велика різноманітність видів 
реклами, проте у нашому дослідженні 
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ми зосередимо увагу на зовнішній 
(аутдор) рекламі, адже саме вона най-
краще привертає увагу потенційних 
покупців. 

Головними чинниками ефективності 
зовнішньої реклами є: 1)  місце знахо-
дження (місця великого скупчення 
людей, транспорту), 2)  видимість, 
3)  чіткість та лаконічність (реклама 
повинна містити мінімум тексту, бути 
яскравою), 4) легкість у сприйнятті на 
ходу, 5) зрозумілість для цільової ауди-
торії [5].

Більшість англійських назв в україн-
ській зовнішній рекламі можна класи-
фікувати на такі групи:

заклади харчування: Aroma espresso 
bar, fresh-bar Fresh Factory, LION pub, 
Sherlock pub, Daily Fish Café, Coffee to go, 
Coffee LOVE’ka, Pita’s street food; 2) біз-
нес центри: Horizon Park Business Cen-
ter, FABULA PLAZA, CAPITAL HALL, 
FORUM Victoria Park; 3)  банки: Forum 
Bank, Platinum Bank; Universal Bank, 
Bank for Investments and Savings; 4) ма-
газини, супермаркети: Capital of Furs, 
ZooBonus, Zooмагазин, Продуктовий 
магазин 24h topmart, Good Wine, iShop, 
Apple room, Brand Shop, Family товари 
для всієї родини; 5) аптеки: Аптека top-
pharm, PHARMACLINIC, PHARMA-
LAD, DOCTOR SAM, FARMACIA; 6) са-
лони краси: студія краси CURLS, 
Beauty Hub, JUST hair and nails studio, 
Neo Beauty Home, Ecosalon Maximum, 
Spirit of Beauty; 7)  бюро перекладів: 
First Translation Bureau, Prof-Studio; 
8)  агенції, що надають юридичні по-
слуги: Rantie legal consulting, Advice, 
B&K Partners; 9) туристичні агенції: 
Join Up! to travel, International Travel 

Club, BUSINESS VISIT Travel Solution; 
10) навчальні курси: Brain Academy. 
Brain Hub, Speak up, American English 
Center; 11) косметичні засоби та аксе-
суари: Remington; 12)  ліки, лікувальні 
бальзами: KROK Foot Balsam; 13) назви 
фільмів в анонсах: American Horror Sto-
ry, WALL-E, Matrix, Citizen Kane; 13) на-
зви фірм: Wood-Mizer – виробник 
стрічкопильних верстатів, Most 
Ukraine; 14)  товари, назви відомих 
бренд: Nescafe, BIOWIN техніка для до-
машньої кулінарії, VICINO exclusive 
bags and shoes; 15)  назви торговельно-
розважальних центрів: Ocean Plaza, Ar-
cadia. Art Mall, Sky Mall; 16) назви кіно-
театрів: Сінема Сіті, Wizoria, Kronverk 
Cinema, Skymall.

Дослідження використання англій-
ських слів в українській зовнішній ре-
кламі показало також те, що не зважаю-
чи на досить поширену тенденцію вико-
ристання англійської мови на білбор-
дах, вивісках, сітілайтах, певний відсо-
ток зазначеної реклами містить назви і 
текст, які дублюються і українською, і 
англійською мовами: Банк Інвестицій 
та Заощаджень  – Bank for Investments 
and Savings, First Translation Bureau  – 
Перше Перекладацьке Бюро.

У деяких випадках, крім англійсько-
го тексту, на вивісках подається корот-
ка фраза, яка характеризує діяльність 
фірми чи агенства українською мовою: 
Rantie legal consulting юридичні послуги, 
Pita’s street food вулична їжа, fresh-bar 
Fresh Factory фреш-бар.

Вибір назви – це один з найважливі-
ших і найвідповідальніших етапів 
створення нової компанії. Дуже часто 
неправильно підібрана назва негатив-
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но вливає на репутацію компанії. Важ-
ливо, щоб назва сприймалася легко і 
просто. Вона повинна бути оригіналь-
ною і нетиповою, а також повинна асо-
ціюватися з товарами, які пропонує 
фірма. Далеко не всі українці знають 
іноземні мови, тому часто ми стикає-
мося з транслітерованими назвами з 
української мови. Такі назви часто 
обирають для салонів краси. Напри-
клад, один із найпопулярніших сало-
нів краси у м.  Луцьк має назву ART-
BANDA KAPRIZ. Інший салон краси, 
який розрахований на відвідувачів 
меншого достатку, називається PU-
DRA. Зазначені назви цілком відобра-
жають діяльність закладів. Вони зро-
зумілі українцям, але не завжди зрозу-
мілі англомовним іноземцям.

Проте трапляються ситуації, коли 
назва підібрана не вдало і не зовсім 
асоціюється з напрямом діяльності 
компанії. У таких випадках, PR-
менеджери, які працюють з рекламою 
зазвичай роблять все можливе, щоб 
зробити її максимально зрозумілою. 
Наприклад, назва салону краси ZEBRA 
майстерня стилю. Якщо б цей салон 
назвали просто ZEBRA, то своєю на-
звою він би асоціювався із зоомагази-

ном, ніж салоном краси. Проте повна 
його назва чітко передає напрям діяль-
ності даного закладу.

Отже, можна стверджувати, що за-
позичення слів та виразів з однієї мови 
в іншу – це безперервний, динамічний 
процес, який тісно пов’язаний з глоба-
лізацією реклами. З одного боку, англі-
цизми, що проникають в українську 
мову – це явище закономірне і воно ві-
дображає всі процеси, що відбувають-
ся в країні. З іншого боку, слід 
пам’ятати про багатство української 
мови. І тому, важливо не захоплювати-
ся надмірним використанням англі-
цизмів, зокрема у зовнішній рекламі, 
яка оточує нас щодня, має маніпуля-
тивний потенціал і великий вплив на 
формування смаків, світогляду, зокре-
ма молоді.
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Новітні німецькомовні драматичні 
тексти (далі ННДТ) на противагу тво-
рам класичної драматургії у переваж-
ній більшості володіють відкритою 
структурою. Термін «закрита форма» 
увів мистецтвознавець Гайнріх Вьоль-
флін (Heinrich Wölfflin), позначаючи 
ним стиль бароко на противагу рене-
сансному стилю. Поняття закритої 
(geschlossene Form), або ж тектонічної, 
та відкритої (offene Form), тобто атек-
тонічної, форми драми детально опи-
сує німецький літературний критик 
Фолькер Кльотц [3]. «Арістотелiвська», 
або «закрита», драма розкриває харак-
тери персонажiв через їхні вчинки. 
Для такої драми притаманна фабульна 
побудова з необхiдними для цього 
атрибутами – зав’язкою, розвитком дiї, 
кульмiнацiєю та розв’язкою. У нiй 
зберiгаєтсья хронологiя подiй i вчинкiв 
дiйових осiб на вiдносно обмеженому 
просторi. Генетичнi витоки такої дра-
ми криються у творчостi античних 
письменникiв (Еврипiда, Софокла).

Iншим жанровим типом є 
«неаристотелiвська» або «вiдкрита» 

драма. В її основi лежить синтетичне 
художнє мислення, внаслідок чого до 
драматичного роду активно проника-
ють епiчнi та лiричнi елементи, ство-
рюючи враження мiжродової дифузiї. 
Якщо у драматичному тексті домiнують 
епiчнi елементи, то така драма назива-
ється епiчною. Притаманними їй еле-
ментами можуть бути умовнiсть, 
iнтелектуалiзацiя змiсту, активне втру-
чання автора в дiю. В центрi зображен-
ня лiричної драми  – внутрiшнiй свiт 
героїв. У нiй значно посилюються 
естетичнi функцiї умовностi, деформу-
ються часовi та просторовi параметри, 
складнiшою стає композицiя, 
домiнують асоцiативнi зв’язки.

У драматичних текстах (ДТ) остан-
ніх років, в порівнянні з класичною 
драматургією, розгортається зовсім 
інша ритмічна «прогресія п’єси», тобто 
по-іншому актуалізуються фактори, 
що визначають часову послідовність 
окремих елементів тексту (напр., сце-
нічні просторові, часові, мовні зміни 
тощо). З одного боку такі зміни є зако-
номірними – їх вимагає пришвидшена 
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динаміка сучасного світу, з іншого  – 
глядацькій (іноді навіть читацькій) ау-
диторії доводиться докладати зусиль 
при сприйнятті деяких новітніх драма-
тичних творів відкритої форми.

ННДТ у переважній більшості напи-
сані не у традиційній драматичній 
формі (закритої чи відкритої драми), 
натомість вони репрезентують багате 
розмаїття способів письма, в яких спо-
стерігаємо звернення до інших літера-
турних жанрів  – епічного та лірично-
го. Дослідники новітніх драматичних 
текстів часто мають справу вже не з 
послідовним чергуванням основного 
діалогічного та авторського тексту, а з 
суцільним монологічним текстом 
(напр. у драмах Е.Єлінек), з драмами, в 
яких основний та авторський текст не-
можливо розрізнити графічно (скажі-
мо у ІІ частині драми А.Гіллінґ 
“Schwarzes Tier Traurigkeit”), або з 
вставками-зразками чи цитатами з 
усіх можливих типів тексту (пасажі 
підручників з психоаналізу в Е.Єлінек, 
цитати голівудських фільмів у К. Рьо-
ґли, витяги з ресторанного меню в Р. 
Шіммельпфенніґа та багато ін.).

В новітніх німецькомовних драма-
тичних текстах мова не просто виражає 
та підкреслює зміст твору, але часто 
зміст реалізується через мовну органі-
зацію, тобто зміст є вираженим через 
форму. Отже досліджувати, чи навіть 
сповна зрозуміти найновіші драматич-
ні тексти, абстрагувавшись від наявних 
в них мовних феноменів, неможливо.

Поліфонічність голосів та засобів 
творять багаторівневу перспективу 
драматичних текстів. Цілісність сприй-
няття такого багатоголосся обумовлю-

ється взаємодією всіх закладених авто-
ром окремих перспектив, а також осо-
бистими очікуваннями читача/гляда-
ча, його очікуванням прочитати/ поба-
чити цілісний твір.

Мовне оформлення ДТ може бути 
обумовленим різними факторами, які 
випливають з індивідуального стилю 
та (не)свідомих рішень кожного окре-
мого автора. І в новітніх творах вирі-
шальними іноді виявляються зразки 
сценічної мови з традицій класичної 
драматургії [1, 85], так само як і вста-
новлені поставою на театральній сцені 
обмеження, що вимагають конденса-
ції, концентрації та інтенсифікації 
мови [5, 62].

Автори ННДТ часто вдаються до ме-
тоду очуження (Verfremdungsverfahren) 
як засобу досягнення контрасту з 
більш емоційними пасажами, щоб не 
допустити до пафосу. Можливо, щоб 
також самим сепаруватись від тексту 
та негативної критики, яку він може 
викликати.

Міхаела Райнгардт вважає ключем 
до розуміння ННДТ контраст між діа-
логічними пасажами в розмовному 
стилі та очуженням в інших частинах 
тексту. [5, 71] В новітніх текстах цей 
ефект очуження може досягатися за 
допомогою контрасту між довгими та 
короткими репліками, розмовними та 
поетичними, оригінальними автор-
ськими та репліками-цитатами тощо.

1) 1 ZEITUNGSTYP (…) Und Alkohol 
in einer Redaktion, das ist wie Salz im 
Meer… 2  JAN Bäume im Wald. 3  ZEI-
TUNGSTYP Blau am Himmel. [4; 9]

В прикладі (1) репліки 2 та 3 на гра-
матичному та семантичному рівнях 
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природно вписуються, однак реальні 
мовці рідко відволікаються від теми 
такими «репліками вбік», щоб перера-
хувати можливі синоніми до того чи 
іншого висловлювання, тому дослі-
джувана діалогічна фаза тільки на пер-
ший погляд імітує розмовну мову, а 
сприймається відсторонено. Тобто мо-
лоді автори не ставлять за мету реаліс-
тично передати розмовну мову, і при 
прочитанні багатьох з ННДТ не забу-
ваєш, що йдеться лише про імітацію 
реальності.

2) 1  OSKAR Als es passiert ist hat er 
Always on my mind von Elvis gesungen. 
2  MARTIN Als was passiert ist. 3  OS-
KAR Seine Stimme ist ganz tief gewor-
den. Sein Blick auch. Er hat das ganze 
Lied nach unten gesehen. Und Jenny. 
Jenny hat seine Stimme gehört sich sei-
nen Scheitel eingeprägt. Und sie hat sich 
gewünscht sie könnte ihn von hinten se-
hen. Da wo sein Hals vom Nacken weg-
knickt. Unsere Mutter hat vor ihr mit 
ihren Schwager getanzt. Onkel Wilhelm. 
Aber Jenny hat sich nur gewünscht die 
Sehne an Flynns Hals zu sehen zwischen 
Kopf und Nacken. Am Ende hat er hoch-
gesehen. Sein Blick ist in einer geraden 
Linie in ihre Augen gefallen und sie hat 
sich verliebt. Das ist passiert. 4 MIRAN-
DA Schön. 5  PAUL Ja. Extrem schön. 
6 MARTIN Ich glaub die Koteletts sind 
durch. [2, 3]

У діалогічній фазі (2) ефект очужен-
ня досягається з одного боку завдяки 
граматичному контрасту в довжині 
реплік, з іншого – через змістовий та 
стилістичний контраст між репліка-
ми 2 та 6.

3) 1 DIE FRAU ÜBER SECHZIG (…) 
Der Kleine ist Schneeweiß  – 2  DER 
MANN Weiß wie eine Lilie  – 3  DER 
JUNGE MANN Weiß wie eine Kirschblü-
te. 4 DER MANN ÜBER SECHZIG Er ist 
tot. 5 DIE FRAU ÜBER SECHZIG Er ist 
verblutet. Ach, Kleiner. Ach, Kleiner. 
6 DER MANN Nummer B 5: Bo Xao Xa 
ot, gebratenes Rindfleisch, mit China-
kohl, Paprika, vietnamesischen Pilzen, 
Bambusschoten, Zwiebeln, Knoblauch, 
Zitronengras. [6, 9]

Приклад (3) демонструє одночасно 
сюжетний, образний та семантико-
асоціативний типи контрасту. Коге-
зивні та когерентні між собою репліки 
1-5  перериваються цитатою з ресто-
ранного меню у репліці 6. В наведено-
му прикладі ефект очуження досяга-
ється також за допомогою того ж сти-
лістичного прийому порівняння в ре-
пліках 1-3, що і в іншого автора в при-
кладі (1), що вказує на доцільність 
комплексного дослідження ННДТ як 
інтертекстуальних та тісно пов’язаних 
між собою.
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Pożywienie pełni istotną rolę w życiu 
człowieka i wspólnoty, w której on żyje, i 
z którą się utożsamia. Pożywienie, jego 
przyrządzanie i spożywanie zależy od da-
nej społeczności, jej kultury, tradycji i 
wytwarza się na przestrzeni całego rozwo-
ju historycznego. Od historii i kultury 
narodu zależy charakter jego kuchni, a 
sposób odżywiania się kształtuje pod 
względem kulinarnym odrębność i orygi-
nalność tej wspólnoty. Otóż nie wynika 
żadnej wątpliwości, że wspólnota, kultura 
i pożywienie znajdują się na jednej linii, 
co trafnie określił W. Żarski, twierdząc, że 
„najistotniejszą cechą jedzenia jest jego 
umiejscowienie na granicy świata natury i 
świata kultury […]. Przyrządzanie i prze-
chowywanie jedzenia należą do najstar-
szych sprawności człowieka decydujących 
o przetrwaniu. Od samego początku na-
brało również wymiaru wspólnotowego, 
głęboko osadzonego w historii i kulturze. 
W każdej społeczności pożywienie pełni 
funkcje społeczne odzwierciadlające 
określoną kulturę […]. Od początku je-
dzenie miało również wymiar społeczny, 
wspólnotowy, głęboko osadzony w histo-
rii i kulturze. Wybór pokarmów, ich prze-

kształcenie w potrawy oraz konsumpcja 
są działaniami sterowanymi przez socjo-
kulturowe systemy norm i wartości, 
ukształtowane w długim procesie 
historycznym”.1

Kuchnia jest też wskaźnikiem kontak-
tów, które dokonywały się w ciągu wielu 
wieków między narodami należącymi do 
odmiennych kultur. Te kontakty sprzyjały 
nie tylko rozwojowi politycznemu, gospo-
darczemu, ale i kulturalnemu, ponieważ 
nie ominęły sfery kulinarnej, tzn. wszyst-
kiego, co związane z przyrządzaniem oraz 
umiejętnością gotowania. Polska kuchnia 
zapożyczała i na stałe przyswajała obce 
potrawy i ingredienty. W Polsce upo-
wszechniano nowe owoce i warzywa, róż-
ne rodzaje wędlin, napojów, sprowadzano 
rozmaite przyprawy i leguminy. Razem z 
obcą kuchnią zapożyczano również wyra-
zy nazywające te czy inne potrawy lub ich 
składniki. Polszczyzna zaczęła przyswajać 
zapożyczenia leksykalne dotyczące słow-
nictwa kulinarnego, które ukształtowały 

1  W. Żarski. Książka kucharska jako tekst. – 
Wrocław, 2008. Dostępny:
http:// www.swiatislowo.anh.bielsko.pl./sis17/07.
mitrenga-o_wspólnocie_od_kuchni.pdf [dostęp: 
17. 08. 2017].

WYRAZY OBCEGO POCHODZENIA W SŁOWNICTWIE 
KULINARNYM WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKA POLSKIEGO

Ludmiła Pietruszka
Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia Iwana Franki w Drohobyczu

The article deals with the analysis of the cuisine vocabulary, on the basis of foreign 
words dictionaries, that has been a part of the modern Polish language for many centuries 
and came from different languages. Special attention is focused on the names of the most 
used food products, meals and beverages.

Key words: community, culture, borrowed words, cuisine vocabulary.
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pokaźną grupę wyrazów o proweniencji 
obcej. Wśród nich należy wymienić na-
zwy ogólne pożywienia, nazwy potraw, 
produktów, owoców, warzyw, przypraw, 
wypieków, słodyczy, napojów etc.

Wyrazy kulinarne o obcej proweniencji 
zaczęły upowszechniać się w języku pol-
skim jeszcze w dobie staropolskiej. Z. 
Klemensiewicz zaznaczał, że „w charakte-
rystyce słownictwa najstarszej, przedpi-
semnej polszczyzny należy zauważyć, że 
już ono zawiera składniki obcego pocho-
dzenia. Wyróżnić trzeba wśród nich dwie 
warstwy: pierwsza obejmuje wyrazy za-
pożyczone jeszcze w okresie wspólnoty 
językowej, która poprzedzała wydzielenie 
się protopolskich dialektów; druga zawie-
ra wyrazy zapożyczone dopiero w począt-
kach polskiej odrębności językowej” [1, 
27-28]. Jako przykłady pierwszej warstwy, 
które bezpośrednio możemy zaliczyć do 
omawianej dziedziny, językoznawca wy-
mienił wyrazy chleb, ocet, wino: ps. 
*chlěbъ, pol. chleb (goc. hlaifs, stgr. hle-
ib),   ps.* ocьtъ, pol. ocet (goc. akeit z łac. 
acētum), ps.* vino, pol. wino (łac. vinum). 
Dziś trudno rozpoznać w tych wyrazach 
zapożyczenia, ponieważ na trwałe zado-
mowiły się w języku polskim. Te pożyczki 
najprawdopodobniej dokonały się z języ-
ków germańskich, przeważnie z języka 
gockiego, lub z innych języków za pośred-
nictwem Germanów. Hipotezę, że wyraz 
chleb pożyczka pochodzenia germańskie-
go potwierdza wiele badaczy, chociażby 
A. Brückner czy F. Sławski, zaś niektórzy 
językoznawcy widzą związek z sanskry-
tem. Za gockie zapożyczenia są uznawane 
m. in. wyrazy jabłko, mięso, mleko, jed-
nak mogą one być odziedziczone równo-
legle z języka indoeuropejskiego.

Warto zauważyć, że „spotykamy nadto 
niemało wyrazów wywodzących się z tego 
czy innego języka europejskiego, z które-
go rozlicznymi drogami pośrednimi do-
cierają one do polszczyzny […]. Ustale-
nie, od kogo w ostatnim odcinku 
wędrówki do polszczyzny zapożyczyliśmy 
dany wyraz, jaki jest ostatni bezpośredni 
przekaźnik, zamykający niekiedy długi 
łańcuch […] napotyka trudności” [6, 11-
12], dlatego niektóre wyrazy w niniejszym 
badaniu mają w nawiasie podany odpo-
wiednik w innych językach (przyimek 
„od” świadczy o opuszczeniu jednego lub 
kilku ogniw, zaś „z” oznacza bliskość, 
możliwie nawet bezpośredniość zapoży-
czenia).

Jednymi z najstarszych pożyczek języ-
kowych są latynizmy. Wczesne pożyczki 
łacińskie, które weszły do polszczyzny 
(bezpośrednio lub pośrednio) to wyrazy 
brzoskwinia, kapusta, cebula, migdał. 
Dziś zapożyczeniami łacińskimi lub prze-
jętymi za pośrednictwem łaciny możemy 
uważać:

agrest (agrestis), cynamon 
(cinnamōmum, z greckiego kinnàmōmon), 
cytryna (od cytrus – drzewo cytrynowe), 
granat (grānātum), herbata (herba i 
thea), kapary (capparis, z greckiego 
kàpparis, z arabskiego (kab(b)ar), kar-
czoch (carciofo, z arabskiego charszūf), 
kardamon (cardamōmum, z greckiego 
kardàmōmon), kminek (cumīnum, z gre-
ckiego kỳmīnon), kolendra (coriandrum, 
z greckiego korìandron), majeranek (ori-
ganum maiorana), melon (mēlō, z gre-
ckiego mēlopèpōn), muszkat (musсāta) – 
tzw. gałka muszkatołowa, oliwka (oliva), 
oliwa (olivum), pascha (z greckiego 
pàscha, z aramejskiego peschā’: m.in. 
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słodkie danie wielkanocne z sera, jaj, ro-
dzynków i in.), sezam (sēzamum, z gre-
ckiego sèsamon, najwyraźniej pochodzi z 
języków semickich), skumbria (somber, z 
greckiego skòmbros, inna nazwa: makre-
la), szparagi (asparagus, z greckiego 
aspàragus) i in.

Mniej więcej od XII w. w języku pol-
skim pojawiają się wyrazy o proweniencji 
germańskiej. Dotyczyły one różnych dzie-
dzin, w większości związanych z han-
dlem, rozwojem miast etc. Nie mniej 
rozpowszechnioną grupą są germanizmy 
o terminologii kulinarnej. Należy 
uwzględnić takie wyrazy, jak: galareta 
(Gallerte), imbir (Ingber, z łacińskiego 
singiber, z greckiego dzingìberis, z śred-
nioindyjskiego singabēra), kartofel (Kar-
toffel), kajzerka (bułeczka: od: Kaiser  – 
cesarz), knedle (Knödel), kraby (Krabbe), 
morela (Morelle, od włoskiego amarella: 
amaro– gorzki, z łacińskiego amārus), 
pasztet (Pastete, od łacińskiego pastare – 
rozdrabiać ciasto, pasta  – ciasto, z gre-
ckiego pàstē  – potrawa z mąki), pistacja 
(Pistazie, z łacińskiego pistācium, z gre-
ckiego pistàkion), portwajn (Portwein, od 
nazwy miasta Porto i niemieckiego 
Wein  – wino), rabarbar (Rhabarber, z 
włoskiego rabarbaro, od łacińskiego rha 
barbarum, z greckiego rhābàrbaron (inna 
nazwa rzewień: z tureckiego rewend, od 
perskiego rāwänd)), ryż (ris, z włoskiego 
riso, z łacińskiego oryza, z greckiego 
òrydza, prawdopodobnie od sanskrytu 
vrīhi), sandacz (sandāt), strucla (Strut-
zel), strudel (Strudel), sznycel (Schnitzel), 
trufle (Trüffel, z holenderskiego truffel), 
tymianek (Thymian, z łacińskiego thy-
mum, z greckiego thỳmon); wafel (Waffel), 
zupa (Suppe) i in.

Zaczynając od epoki Odrodzenia, na 
polszczyznę duży wpływ miał też język 
włoski, a „stosunki Polaków z Włochami 
są bardzo dawne, sięgają XIV w. […] W 
1518  r. przybyła do Krakowa Bona, w 
otoczeniu około 280 Włochów i Włoszek, 
co spowodowało wielkie nasilenie wpły-
wów włoskich […]. Pożyczki włoskie za-
mykały się przede wszystkim w dziedzinie 
strojów, klejnotów, muzyki, architektury, 
tańca, ogrodów, kuchni…” [1, 344-345]. 
Chociaż italianizmy zadomowiły się 
głównie w dziedzinie architektury, sztuki 
i wojskowości, pożyczek kulinarnych oka-
zało się sporo i po dziś dzień sporadycz-
nie wchodzą do polszczyzny. Pośród naj-
bardziej popularnych italianizmów 
kulinarnych lub przejętych za pośredni-
ctwem włoskim są następujące:

kalafior (cavolfiore: cavolo fiore  – 
kwietna kapusta), kalarepa (cavolo rapa, z 
łacińskiego caulis – kapusta i rāpa – bru-
kiew), łazanki (lasagna), makaron (mac-
cheroni), mortadela (martadella), musz-
tarda (mostarda), ostrygi (ostrica, od 
łacińskiego ostrea, z greckiego òstreon), 
pasta (pasta, z łacińskiego pasta, z gre-
ckiego pàstē), pomarańcza (pomarancia), 
pomidor (pomidori liczba mnoga od po-
modoro), risotto (od riso – ryż), salceson 
(salsiccione), sałata (salata: salato – solo-
ne), sardela (sardella), sardynka (sardina, 
od łacińskiego sardīna – od nazwy wyspy 
Sardynii), seler (sellero, od łacińskiego 
selinon – pietruszka, z greckiego sèlinon), 
szarlotka (charlotte), tutti frutti (wszyst-
kie owoce: konfitury z różnych owoców; 
różne surowe krajane owoce przyprawio-
ne cukrem, rumem, likierem).

Należy zaznaczyć, że wyraz „pomidor” 
( od pomodoro – złote jabłko) najprawdo-
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podobniej pochodzi z języka nahuatl (az-
tecki), pośrednim przekaźnikiem którego 
był język hiszpański, salceson  – z łaciń-
skiego salsicia znaczy kiełbasa, powszech-
nie znana pasta – w greckim pàstē – zna-
czy ciasto, natomiast pomarańcza 
(pomarancia: od pomo – jabłko i arancia – 
pomarańcza) w języku arabskim brzmi 
nārandż, a w perskim  – nāräng. Przyto-
czone wyrazy jeszcze raz świadczą o tym, 
że trudno niekiedy ustalić pierwotne po-
chodzenie wyrazu, czasem łatwiej okre-
ślić, który język pełnił funkcję pośrednie-
go przekaźnika

Z włoszczyzny w dziedzinie gastrono-
mii na co dzień używamy takich nazw, 
jak: brokuły (broccoli), cukinia (zucchi-
no) fasola (fagioli), rukola (rucola), piz-
za, spaghetti, ravioli, cappuccino, kar-
czochy (carciofi), salami, nazwy serów 
(mozzarella, riсotta, mascarpone), win, 
deserów (chociażby tiramisu) i in.

Dość sporą grupę wyrazów obcych w 
języku polskim stanowią galicyzmy,

chociaż „związek Polski z Francją przed 
XVII w. był słaby. Jego najstarsze ślady 
sięgają przełomu w. X na XI […]. Nato-
miast już w XVI w. mamy dowody zainte-
resowania się językiem francuskim [1, 
346]. Popularność francuszczyzny znacz-
nie wzrosła w XVII-XVIIIw. Wśród gali-
cyzmów często spotykamy wyrazy,

które dotyczą kulinarnej sfery. Przyj-
rzyjmy się niektórym z nich:

bagietka (baguette), beszamel (bécha-
melle), beza ( baiser), bulion (bouillon), 
drażetki (dragées), ekler (éclaire), fawor-
ki (faveur), filet (filet), grylaż (grillage), 
kompot (compote), konfitury (konfitur: 
od confire smażyć), koniak (cognac: od 
nazwy miejscowości Cognac), konserwy 

(conserves: od łacińskiego conserva ), kor-
niszon (cornichon: od corne – róg), krem 
(crème), krewetka (crevette), krokiety 
(croquettes), likier (liqueur), limoniada 
(limonade), majonez (mayonnaise), man-
darynka (mandarine), marmolada (mar-
melade), margaryna ( margarine), mira-
bela (mirabelle), mus (mousse), omlet 
(omelette), oranżada (orangeade), pralin-
ka (praline), puree (purée), ragout 
(ragoût), sos (sause), suflet (soufflé), 
szampan (champagne  – od nazwy pro-
wincji Szampanii), szarlotka(charlotte), 
winegret (vinaigrette: od vinaigre – ocet).

Niektóre wyżej wymienione nazwy, 
które są uważane za francuskie, mogą 
sięgać innych języków, np.: krem – celty-
ckiego, likier – łaciny: liquor – płyn, mar-
molada – portugalskiego, mirabela – wło-
skiego: mirabella.

Do współczesnego języka polskiego we-
szło bardzo dużo anglicyzmów, chociaż Z. 
Klemensiewicz zaznaczał, że „przed XIX 
w. w ogóle nie ma mowy o wpływie an-
gielszczyzny na język polski. W owym zaś 
stuleciu jest ten wpływ znów raczej po-
średni przez niemczyznę i francuszczyznę 
[…]. Dopiero ostatnie lata przed drugą 
wojną światową w związku z rozwojem 
floty wojennej i handlowej oraz stosun-
ków gospodarczo-handlowych z światem 
nawiązały bezpośrednią łączność Polski z 
Anglią” [1, 650]. Badacz wskazał kilka 
wyrazów z dziedziny kulinariów: bekon 
(bacon), koktajl (cocktail), dżyn (gin), 
grejpfrut (grapefruit), dżem (jam), rost-
bef (roasbeef), sandwicz (sandwich). Dziś 
wiele nazw gastronomicznych pochodze-
nia angielskiego napotykamy w wykazie 
artykułów spożywczych: befsztyk (beefs-
teak: od beef wołowina i steak zraz – ro-
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dzaj smażonego mięsa, przeważnie z po-
lędwicy wołowej), hamburger, 
cheeseburger (hamburger z dodanym 
żółtym serem), chester (ser angielski 
śmietankowy), cherry brandy (wiśniów-
ka, likier wiśniowy), chicken burger 
(hamburger z piersią kurczaka), chipsy, 
drink , hot dog, popcorn, tost (grzanka), 
keks (cakes: cake  – ciastko), coca-cola, 
pepsi-cola i in.

Do polszczyzny weszły też zapożycze-
nia gastronomiczne i z innych języków. 
Wśród zapożyczeń-kulinariów możemy 
wymienić wyrazy, które trafiły do pol-
szczyzny za pośrednictwem takich języ-
ków, jak:

tureckiego: arbuz (charbuz, z perskiego 
chärbūzä – melon), bakłażan (patłydżan, 
z arabskiego bādindżān), chałwa ( z 
osmańsko-tureckiego hałwa, z arabskiego 
halwā), jogurt, kawa (kahwe, z arabskie-
go kahwa), kefir, sorbet (z osmańsko-tu-
reckiego szerbet, od arabskiego szariba – 
pić, szarba – napój);

węgierskiego: gulasz (od gulyás  – pa-
sterz, który wypasał bydło), 
papryka(paprika), paprykarz (paprikás), 
leczo (lecsó);

rumuńskiego: bryndza (brînză);
ukraińskiego: kukurydza (кукурудза, 

w rumuńskim jezyku cucuruz, z tureckie-
go kukuruz), kutia (кутя, z greckiego 
kukí, kukià, kòkkos – pestka, ziarno: psze-
nica gotowana z makiem i miodem; po-
trawa wigilijna), mamałyga (мамалига, z 
rumuńskiego mămăligă: potrawa z kuku-
rydzianej mąki), hreczka (гречка);

rosyjskiego: fistaszki (фисташки), ku-
lebiak (кулебяка, może pochodzić z nie-
mieckiego Kohlgebäck – kapusta i pieczy-
wo: pieróg nadziewany mięsem, rybą, 

kapustą albo grzybami), serdelek 
(сарделька).

Do polszczyzny za pośrednictwem in-
nych języków weszły liczne zapożyczenia 
z języków odległych geograficznie, orien-
talnych, czasem nawet egzotycznych: kur-
kuma (od arabskiego kurkum), banan (z 
zachodnioafrykańskiego), czekolada (z 
meksykańskiego czokolatl, w hiszpań-
skim: chocolate, we włoskim cioccolata ), 
mango (od malajskiego mangga), manna 
(z hebrajskiego mān m.in. kasza pszenna 
), marcepan (od arabskiego mautabān, 
chociaż pośrednikiem był język włoski), 
szafran (z arabskiego za‛farăn, do pol-
szczyzny wyraz wszedł możliwie za po-
średnictwem języka czeskiego), szpinak 
(z arabskiego isfanādż, perskiego isfinādż, 
do polszczyzny nazwa weszła prawdopo-
dobnie za pośrednictwem języka czeskie-
go), ketchup (z malajskiego, do polszczy-
zny trafił ten wyraz za pośrednictwem 
języka angielskiego), wyrazy awokado, 
kakao, chili pochodzą z języka meksy-
kańskiego.

W polszczyźnie odnajdziemy również 
wyrazy dotyczące pożywienia, pocho-
dzenie których do końca nie jest ustalo-
ne: andruty (możliwie od niemieckiego 
Anblatt), kabanosy (możliwe pochodze-
nie włoskie), lukier, malaga (słodkie 
wino hiszpańskie, gatunek rodzynków, 
też: nazwa miasta w Hiszpanii). Do ta-
kich wyrazów możemy odnieść nazwy 
znanych staropolskich potraw „bigos” i 
„żur”. Wśród jezykoznawców istnieje 
wiele wersji co do pochodzenia tych 
słów. Jedna z hipotez mówi o tym, że 
wspomniane wyrazy najprawdopodob-
niej są zapożyczeniami z języka niemie-
ckiego: bigos (begossen) i żur (Sur), zaś 



 49 

Literatura, socjologia i kulturoznawstwo  

według innej – słowo „bigos” (dwa sma-
ki) ma pochodzenie łacińskie.

Kontakty Polaków z innymi narodami 
miały wpływ nie tylko na życie polityczne i 
społeczne, ale i na kulturowe, co wywarło 
duży wpływ również na kuchnię rodzimą, 
a razem z tym spowodowało liczne zmiany 
w zasobie leksykalnym polszczyzny. Na 
przestrzeni wieków kuchnia polska zapo-
życzyła wiele nowych potraw i składników 
spożywczych, a polszczyzna wzbogaciła się 
o wyrazy dotyczące słownictwa kulinarne-
go, które stanowi dość pokaźną grupę wy-
razów o proweniencji obcej. Warto wspo-
mnieć wyżej analizowane wyrazy nie tylko 
pochodzenia łacińskiego, niemieckiego, 
włoskiego, angielskiego, tzn. zapożyczone 
z języków europejskich, ale i takie „które 
swym źródłem sięgają w kraje od nas odle-
głe” [6, 11]  – zapożyczenia z języków 
orientalnych etc. Są to „zapożyczenia z ję-
zyków tureckich, irańskich, z arabskiego, 
przeciekające do języka polskiego od daw-
na za pośrednictwem innych języków. Dla 
wielu wyrazów posiadających obiegowość 
międzynarodową znajdujemy ojczyznę w 
Ameryce Południowej lub w Środkowej, w 

odległych krańcach Azji lub w Afryce” [6, 
11]. Zostały one przyswojone przez język 
polski i zaakceptowane przez Polaków.

Można wywnioskować, że język polski 
w ciągu wieków wzbogacał swoje słowni-
ctwo kulinarne, co było związane z otwar-
ciem się Polski na świat, a tradycyjna 
kuchnia narodu polskiego przejmowała 
nowe dodatki spożywcze, zarazem nie 
tracąc na swojej wystawności , co jest bez-
pośrednim świadectwem wzajemnego 
przenikania się zarówno różnych kuchni, 
jak i słownictwa.
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Література займає чільне місце серед 
різних видів мистецтва. Дуже часто лі-
тературний твір стикається з різними 
перешкодами на шляху до свого читача, 
який є носієм іншої мови, оскільки пе-
реклад художнього твору є найважли-
вішим аспектом його сприйняття у но-
вому культурному середовищі. Тому 
для перекладача дуже важливо точно і 
якнайповніше відобразити зміст вихід-
ного тексту засобами мови перекладу.

Мета даної роботи  – дослідження 
особливостей перекладу англійських 
поетів-романтиків українською мо-
вою.

Об’єктом дослідження цієї статті 
слугуватиме англомовна романтична 
поезія авторів 18-19 століть.

Предмет дослідження  – відтворен-
ня поетичного тексту англійських 
поетів-романтиків 18-19  століть мов-
ними засобами цільової мови (на при-
кладі творчого доробку Джорджа Гор-
дона Байрона).

Актуальність дослідження зумов-
лена високим інтересом вчених до 
відтворення поетичних творів різно-
манітними художніми та мовними за-
собами.

Для досягнення мети необхідно ви-
конати наступні завдання:

1) розглянути особливості поетич-
них творів як об’єкту перекладу;

2) визначити основні проблеми пе-
рекладу поетичних творів;

3) з’ясувати особливості передачі 
образності поетичних творів при пе-
рекладі на українську мову;

4) проаналізувати переклади англо-
мовних поетичних творів українською 
мовою.

М. Рильський писав з приводу пое-
тичного перекладу: «Вважаю немож-
ливим, як дехто цього вимагає, щоб 
автор поетичного перекладу, отже й 
сам поет, цілком забув про себе, ціл-
ком підкорився індивідуальності ін-
шого поета. Це навіть, здається мені, 
небажано: таким способом можна 
стерти пилок з крилець того метелика, 
що зветься поезією» [6, 240].

Основною рисою поетичних творів 
є обов’язкова наявність у них худож-
ніх образів. На нашу думку, аби по-
вністю відтворити авторський задум 
необхідно проаналізувати образи у 
творі, їх структуру перед тим як пере-
класти твір.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ТВОРІВ АНГЛІЙСЬКИХ 
ПОЕТІВ-РОМАНТИКІВ (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕЗІЇ ДЖОРДЖА 
БАЙРОНА «МІЙ ДУХ ЗГАСАЄ» («MY SOUL IS DARK»)

Харчук А.І., Сидорук Г.І.
студентка; викладач, кандидат філологічних наук, доцент  
Національний університет біоресурсів і природокористування України

Ключові слова: поетичний переклад, англійський романтизм, поезія.
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Таким чином, поетичний переклад 
має певні відмінності від інших видів 
перекладу саме у неможливості спи-
ратися в мовній діяльності на відтво-
рення.

Аналіз досліджень цієї теми засвід-
чив, що до проблем виділення осно-
вних складнощів перекладу поетичних 
творів зверталося багато як науковців-
лінгвістів, так і перекладознавців.

Однією з проблем поетичного пере-
кладу є співвідношення контексту ав-
тора і контексту перекладача. На дум-
ку Г. Гачечиладзе, у віршованому пере-
кладі контекст останнього дуже набли-
жається до контексту першого. Крите-
рієм збігу або, навпаки, розходження 
обох контекстів є міра співвідношення 
даних дійсності й даних, узятих з літе-
ратури. Якщо переважають дані дій-
сності, то йдеться про авторську діяль-
ність. Якщо переважають дані літера-
турного походження, то йдеться про 
контекст перекладача [1, 93]. Жоден 
переклад не може бути абсолютно точ-
ним, оскільки мовна система цільової 
літератури не може досконало переда-
ти зміст оригіналу, що в будь-якому 
випадку призводить до втрати певного 
об’єму інформації. При цьому особис-
тість перекладача посідає не останнє 
місце, який при відтворенні тексту з 
вихідної мови щось може «випустити» 
зі змісту [1, 102]. Перекладач в цій си-
туації є більшою чи меншою мірою ав-
тором. Аби твір був доступний в мов-
ному середовищі тієї чи іншої аудито-
рії, необхідно стати так би мовити ав-
тором цього витвору, можливо, навіть, 
повторити творчий процес його ство-
рення.

Наступна проблема поетичного пе-
рекладу – проблема точності і вірності. 
Поетичний твір  – це єдність ідей, об-
разів, слів, звукопису, ритму, інтонації, 
композиції. Зміна одного компоненту 
може вплинути на загальну структуру 
твору.

Іншою є проблема адекватності пое-
тичного перекладу. Адекватним є той 
переклад, у якому передані всі наміри 
автора (як продумані ним, так і несві-
домі), в розумінні певного ідейно-
емоційного впливу на читача, з дотри-
манням, образності, колориту, ритму. 
Безсумнівно, що при цьому доводить-
ся чимось жертвувати, вибираючи для 
цього менш істотні моменти тексту.

М. Гумільов ще на початку ХХ ст. 
сформував дев’ять заповідей перекла-
дача, яких необхідно обов’язково до-
тримуватися:

1) число рядків;
2) метр і розмір;
3) чергування рим;
4) характер переносу;
5) характер рим;
6) характер словника;
7) тип порівнянь;
8) особливі засоби;
9) переходи тону [2].
Англійський романтизм, що відріз-

нявся розмаїттям тем і мотивів, дав 
світовій культурі нові романтичні об-
рази, збагатив поетику новими худож-
німи знахідками. “В англійському ро-
мантизмі поєдналися суперечливі 
риси: увага до старовини і глибоке до-
слідження сучасності, релігійні віру-
вання і богоборчі мотиви, захоплення 
таємничим, містичним і водночас 
звернення до правди життя, до дій-
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сності в усіх її проявах” [4, 73]. Ідеалом 
романтиків була вільна, духовно роз-
винена особистість, яка шукає гармо-
нію зі світом, самою собою, природою. 
[4, 17]. Поети-романтики намагалися 
втілити в своїх творах той ідеал, до 
якого прагнули.

Англійські романтики стверджували 
цінність людської особистості, багатство 
її внутрішнього світу, можливості для 
саморозвитку. Протиставляючи дій-
сності досконаліший та більш гармоній-
ний суб’єктивний світ ідеального героя, 
вони водночас прагнули осягнути таєм-
ниці буття, змін, що відбуваються в при-
роді, історії, суспільстві. Поетиці англій-
ського романтизму властиві звернення 
до міфології, біблійних джерел, фоль-
клору, багатство символіки.

У перекладознавстві існують теорії, 
які в основу перекладацьких трансфор-
мацій кладуть формально-логічний 
принцип. Так, за теорією закономірних 
відповідників Я. Рецкера, в перекладі є 
повні, часткові, абсолютні та відносні 
еквіваленти [5]. Така теорія майже зо-
всім непридатна для розуміння пере-
кладу романтичної поезії, де образ 
створено всупереч звичній логіці. 
Отож, перед нами постає питання: на 
які специфічні риси світогляду поетів-
романтиків 18-19  століть потрібно 
звернути увагу перекладачеві при від-
творенні їх творів на цільову мову? 
Особливості світосприйняття роман-
тичних митців якнайкраще висвітлені у 
ранній праці В. Жирмунського. Учений 
стверджує, що характерною рисою ро-
мантичного світосприйняття можна 
назвати усвідомлення присутності Бога 
у світі. Таким чином, романтичне світо-

сприйняття не визначало світ як певне 
ілюзорне явище  – як покривало, яке 
накинули на безкінечне, а як певну ре-
альність [3, 23]. Яскравою рисою ро-
мантичного світосприйняття є сум за 
безкінечним, яке таке близьке для без-
кінечної людської душі. [3, 60].

Саме в цій тезі простежується склад-
на перекладацька проблема. Доцільно 
умовно розділяти перекладацький під-
хід на культурні, світоглядні та поза-
текстові аспекти, які здатні розкрити 
зміст образу у всій його повноті. Поді-
бну ситуацію можна помітити при пе-
рекладі В. Самійленком поезії Дж. Бай-
рона «Мій дух згасає» («My soul is 
dark»). Перекладачі дотримуються 
формально логічного підходу лише на 
рівні відтворення ключових понять, 
збереження яких необхідне задля пе-
редачі основи структурної організації, 
такі як от: heart  – серце, harp  – арфа, 
soul – дух, tear – сльоза.

Це ключові елементи образності ві-
рша, через які автор розкриває мотив 
страждань і душевного смутку . Варто 
помітити, що поняття душі автор трак-
тує як дух. Навіть це окреме переосмис-
лення говорить про відхід тлумачів від 
основ формально-логічного підходу. 
Така інтерпретація є виправданою, 
оскільки співзвучна із загальним ідейно-
семантичним забарвленням поезії. Дж. 
Байрон вимальовує картину страждань, 
де струни арфи уособлюють емоції лі-
ричного героя. Мова йде саме про необ-
хідність передачі перекладачами певно-
го відтінку емоційності. Якби це поняття 
переклали як «душа», то образ лірично-
го героя міг би перетворитися із страж-
дальця на особистість з хворою душею, 
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тобто ставлення до неї було б негатив-
ним. Таке пояснення суперечить світо-
гляду творців періоду романтизму, де 
хвора не душа, а дух ліричних героїв. 
Душа ж ліричних героїв у романтичних 
текстах завжди страждає і болить.

Врахування специфіки романтичного 
світогляду дозволяє перекладачам зро-
бити правильний вибір і зберегти ба-
чення дійсності романтизму. Крім того, 
вони зберігають загальну структуру 
оригіналу та емоційну навантаженість, 
але роблять це кожний по-своєму. В. 
Самійленко відтворює страждання та 
присмак гіркоти через образ серця, яке 
в інтерпретації тлумача тримає в собі 
весь життєвий біль: аnd ached in sleepless 
silence, long – воно (серце) в собі терпить 
давно, оr else this heavy heart will burst – 
розпадеться серце з мук, for it hath been 
by sorrow nursed  – давно вже в ньому 
вщерть образ, аnd break at once – or yield 
to song – од мук тяжких порветься враз. 
Формально перекладач дотримується 
оригінальної концепції ототожнення 
серця із життєвим болем.

Аналіз перекладів дозволяє ствер-
джувати, що з погляду формально-
логічного підходу відповідність незна-
чна, а от ідейно-смислову складову від-
творено на найвищому рівні. В. Самій-
ленко тлумачить не лише лексичне на-
вантаження, але й настрій поезії. Якщо 
узагальнити наші результати, то мож-
на впевнено сказати, що при перекладі 
романтичного образу важливо переда-
ти певні відтінки настрою з експресі-
єю, що є притаманна для романтизму.

Отже, складність відтворення роман-
тичної образності зумовлена специфі-
кою романтичного образу у кожному 

конкретному випадку і його залежніс-
тю від світоглядних позицій певного 
романтичного напрямку. Перекладаче-
ві потрібно обирати між збереженням 
цілісності звучання відтвореного тек-
сту, ідейно-смисловій відповідності.

Отже, можна зробити висновок, що 
при талантові та майстерності пере-
кладача можна досягнути бажаного 
результату перекладаючи будь-який 
художній твір,у нашому випадку на 
прикладі англійських поетів-роман-
тиків 18-19  століть. Хоча й, перекла-
дацькі дії було висвітлено лише на ма-
теріалі поезії Дж. Байрона «Мій дух 
згасає» («My soul is dark») , проте мож-
на чітко відслідкувати до яких транс-
формацій потрібно вдатись переклада-
чу, аби його твір на цільовій мові мав 
таке ж стильове, емоційне, ідейно-
смислове забарвлення. На нашу думку, 
при дотриманні дев’яти заповідей пе-
рекладача при перекладі поетичної лі-
тератури, запропонованих Миколою 
Гумільовим на початку XX століття 
значно полегшить відтворення твору 
оригіналу мовою перекладу без суттє-
вих змін чи втрат змісту або значення.
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