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SEKCJA 22. FILOLOGIĘ. (ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ) 

ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.
Сидоренко Лілія Миколаївна

старший викладач 
кафедра української 

мови, літератури та культури 
факультет лінгвістики НТУУ «КПІ»

ФОЛЬКЛОРНА ОСНОВА ТВОРІВ РОМАНТИКІВ.  
ДОСЛІДЖЕННЯ ОСНОВИ ТВОРІВ РОМАНТИКІВ  
З ПОГЛЯДУ БЛАГОТВОРНОГО ВПЛИВУ НА НЕЇ  

НАРОДНОПІСЕННОЇ ТВОРЧОСТІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ

Ключові слова / Key words: 
Фольклорні мотиви / folklore motif; народна поезія / folk poezіya; поетичний 

стиль / poetic style; художній образ / artistic image; міфологія / mythology; романтизм 
/ romanticism; романтичний герой /romantic hero; балада / ballad; елегія / elegy; пісня / 
song; сонет / sonnet; філософська традиція / philosophical tradition ; фольклор / folklore 
; національна культура / national culture.

Зв’язок фольклору з літературою треба розглядати як нерозривний процес 
взаємного збагачення і взаємного впливу, що виходить за рамки національної куль-
тури.

На думку Ф. Колесси, «щоби ж книжний твір міг перейти в усну традицію і 
стати народною піснею, мусить він змістом і формою достроюватися до творів усної 
словесності і, що найважливіше, мусить, неначе прищеплена галузка, прийнятися на 
дереві народної поезії, втягати в себе його животворні соки та зростися з ним в одно, 
мусить перейти довгий процес асиміляції та вигладжування, а цього ніяк неможна 
заступити штучним способом»[1, 106].

Шукаючи засобів до оновлення української літератури у напрямку творчого 
освоєння фольклору, українські романтики звертають увагу саме на народні твори. 
Фольклор стає джерелом, з якого вони черпають зразки поетичного стилю, образної 
мови.

Романтизм в українській літературі – історично закономірне явище, важли-
вий крок у розвитку духовного життя суспільства. Розквіт романтизму в українській 
літературі припадає на 20-60-і роки ХІХ ст. Активне функціонування романтизму в 
українській літературі ХІХ ст.. типологічно співвідносне з розвитком романтизму у 
ряді слов’янських країн.

Характерною рисою романтичного світогляду стає переосмислення ідеалу та 
втілення його в дійсність, гармонія духовних поривань особистості та її реальне жит-
тя. Для українського романтизму тісний зв’язок з фольклором – виразна національна 
ознака.

Саме з розвитком романтизму почався новий період переосмислення фоль-
клорної спадщини. Найбільш пильну увагу до творчих надбань свого народу приді-
ляє Левицький, Боровиковський, Костомаров. Їх вірші, за своєю формою та змістом, 
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близькі до народних пісень. Але це вже не запозичення, а переосмислення фольклор-
них тем та мотивів, спроба передати поетичними засобами почуття й переживання 
ліричного героя. Вершиною українського романтизму можна назвати ранню твор-
чість Тараса Шевченка. Поет знав велику кількість фольклорних творів, які і лягли в 
основу його великої спадщини. Творчість Шевченка була настільки близькою народу, 
що багато його віршів стали піснями, які й сьогодні співають залюбки [2, 37-39].

Романтична світоглядна орієнтація української духовної культури є важ-
ливим чинником широких хронологічних меж функціонування романтизму в укра-
їнській літературі. Романтики зосередили увагу на розкритті внутрішнього життя 
людини , що привело до перевороту в пізнанні психології особистості. Романтична 
естетика внесла в мистецтво й літературу той суб’єктивний підхід до предмета, ту ви-
могу перетворення дійсності, яка активізує творчі потенції особистості, переводячи 
її з об’єкта на суб’єкт дії.

Суттєвою рисою романтизму є зацікавленість окремим, індивідуальним у 
всіх сферах людського буття. Романтизм сконцентрований на духовному світі люди-
ни, окремої особистості і пізнанні національно своєрідного, тому романтики зверта-
лися до фольклору, міфології – виразників духовного світу нації.

Романтизм є не тільки одним з основоположних художніх напрямів україн-
ської літератури ХІХ ст., а й засвідчує світобачення, характерне для української духо-
вної культури, визначає ментальні особливості української нації.

Українські романтики підносили ідею народності як основну умову розви-
тку літератури та мистецтва, прагнули розширити стильові та жанрові межі, доводя-
чи, що українською мовою можна передавати різноманітні думки й почуття. Митці 
внесли в українську літературу нові мотиви й оригінальні художні засоби, додали 
образів-символів, образів-алегорій з філософськими узагальненнями, запровадили 
нові жанри – баладу, елегію, пісню, сонет [3, 45].

Романтики зверталися до зображення героїчного минулого народу, щедро 
використовуючи народно-фантастичні повір’я, казки та легенди. На перший план 
романтики ставили трагічну самотність особи, душевне сум’яття, конфлікт особи й 
народу, неприйняття героєм сучасної дійсності.

Романтичні мотиви йшли не від літературної традиції, а від народної твор-
чості – народні повір’я, фантастичні уявлення та образи поєднувалися у письменни-
ків цього напряму з реалістичним змалюванням побуту та звичаїв народу.

Рятуючись від самотності, герой шукає порятунку в любовному почутті, од-
нак взаємна любов і відчуття щастя – аж ніяк не характеризують романтичні твори. 
Для романтиків цінність має, саме переживання стану закоханості та любовної муки. 
Найчастіше виступають мотиви нерозділеного почуття, розлуки, зради, втрати коха-
ної людини, які дають глибину емоційного переживання. Творів про щасливу любов 
в українських романтиків дуже мало.

Оскільки кохання в романтичній літературі виступає, як правило, темою 
трагічною, природа любовного конфлікту далеко не завжди пов’язана тільки з 
об’єктивними зовнішніми обставинами, а часто з несумісністю духовного (чи дущев-
ного), з перешкодами суто психологічного плану. Саме характер такого конфліктного 
протиставлення свідчив про успіхи літератури в психологічному дослідженні осо-
бистості.
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Образ – мотив людей в українській романтичній літературі представлений в 

творах Т. Шевченка, С. Руданського, П.Куліша.
У романтичному світосприйнятті індивід виступає частиною природи, яка є 

живим організмом, доброю матір’ю, етичною й естетичною цінністю. Під фольклор-
ним впливом романтики сприймають природу як щось живе, що є чимось вищим за 
людське життя, як ідеального уособлення гармонії та свободи.

Філософія літератури романтиків належить до тої філософської традиції, яка 
ставить своїм головним предметом глибинні суперечності ідеального і реального, 
об’єктивного и суб’єктивного, індивідуального і загального. Романтизм орієнтова-
ний не на зовнішній, а на внутрішній, духовний світ людини, на пошук його транс-
цендентних, екзистенційних, культурних цінностей [4, 3-14].

В українських романтичних особистісно-психологічних творах найвиразні-
ше окреслюються три типи особистості: герой, який (часто жертовно) співвідносить 
свої вчинки з інтересами коханої людини; романтично-просвітницький, малодійовий 
герой; власне романтичний (баладний) герой, який, нехтуючи моральними нормами 
свого середовища, домагається реалізації своїх пристрастей5.

Як творчий суб’єкт – головний герой діє за допомогою фантазії. У романтиз-
мі фантазія – це не суб’єктивність, не щось відірване від реальности, а інструмент 
пізнання світу. Романтики відзначають фантазію – не просто як можливість уявляти, 
а й здібність відкривати сутність світу, таємниці самої природи.

Поетичному образові, вважав О.Потебня, можуть бути дані ті ж самі на-
зви, що властиві образові в слові: знак, символ, з якого видобувається уявлення, 
внутрішня форма. Образ – узагальнення багатьох окремих випадків, конкретних 
сприймань. Художній образ вужчий свого значення, образ багатозначний, нео-
днозначний, а в цьому й полягає його застосування, ось чому фольклорні твори 
живуть у віках. [5]

Таким чином, в особистісно-психологічних творах, виявляється характерна 
для романтизму недосяжність ідеалу в реальному житті, своєрідний культ душевного 
страждання.

Постійно високою активністю вживання характеризується в українській ро-
мантичній літературі образ-поняття душа.

Образ душі, витоки якого – в міфології і християнській світоглядній традиції, 
функціонує в українській літературі як символ внутрішнього світу людини, всього 
комплексу факторів її духовного життя. Душа, як і серце, є вмістилищем переживань, 
почуттів: «З печаллю душу одружило» (О.Афанасьєв-Чужбинський, «Прощання»), 
Душею у горі, в тумані загину» (М. Петренко, «По небу блакитнім очима блукаю»), 
«Душа поетова святая» (Т.Шевченко, «Мені здається, я не знаю..») і т.д..

Аналізуючи творчість романтиків можна зробити висновок, що українські 
митці гордилися тим, що обробляючи народної пісні, вони зберігали їх для майбут-
нього покоління, стилізуючи їх передавали дух та мислення народу. Народні перека-
зи, казки, легенди ставали джерелами для багатьох творів романтиків
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Австрійський письменник Адальберт Штіфтер відомий як великий драматург 
та прозаїк, посідає чільне місце в історії австрійської літератури.

«Штіфтер – один із найбільш дивовижних, глибоких, таємничо відважних і 
напрочуд захоплюючих новелістів світової літератури» [6; 124]. Непослабний успіх 
спадщини австрійського автора як сталої величини рецептивної традиції в контексті 
переємності художнього досвіду пояснюється його майстерним хистом поєднати у 
текстовій площині полярні грані дійсності. Його мистецький світ викликає у читача 
реалістичне вираження контакту з життєвими ситуаціями, що сплетені з облудної 
ідилії та тотальної руйнації.

Неможливо однозначно визначити, що таке власне «класика» . З одного боку 
її розуміють як створений якимись винятковими митцями, геніями, незалежний від 
часу мистецький і життєвий ідеал, як абсолютна норма чи зразок, який, наче з’явився 
із минулого і вказує у майбутнє. Саме так розуміють класичне гуманісти від періоду 
Відродження до кінця 18 ст., та історичним завершенням цього вважають лише період 
культурного розвитку. Поясненням того факту, що «епохою своєї класики італійці 
вважають 15 ст. (Леонардо да Вінчі, Рафаель), англійці та іспанці – 16 ст. (Шекспір, 
Сервантес), французи – 17 ст. (Мольєр), а німці – час Йоганна Вольфгана Ґете, є 
дещо змінене розуміння класики, яке потрібно розглядати у зв’язку із утворенням 
сучасних національних країн» [4; 201]. У класиці поряд із гуманістичним елементом 
загальнолюдського проявляється також особливий момент національної ідентичності, 
внаслідок чого не лише антична класика і класика нового часу, а й остання по-різному 
вирізняється у своїх націоналістичних формах. Виникає дискусія щодо «німецької 
класики». Для декого класика є одним із полюсів (на противагу бароко, романтизму 
чи модернізму), для інших – це синтез двох протилежностей (наприклад: античності 
і модернізму, загальногромадянського і національного, природи та духу). Класика 
може також і надалі діяти як свідомий сучасний спогад про досягнуті масштаби і 
досконалі твори. Як перевага абсолютно значущого і дієвого класика може стати 
гнітючою, перешкоджати змінам, завмерти у класицизмі і перетворитися на міф чи 
легенду. Це трапилося здебільшого у Німеччині 19 ст. і мало неабиякий вплив на 
культурне і політичне самоусвідомлення націй.

У 19 ст., перш за все у першій його половині, з’являється низка, у класичному 
розумінні «втаємничених» і (у процесі історії німецької літератури) визначних, та все 
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ж недостатньо відомих письменників, діяльність яких неможливо було б уявити без 
зразка класично-романтичних досягнень мистецтва. Крім письменників класично-
романтичного покоління (Ґете, Жан Поль, Е. Т. А. Гофманн, Ейхендорфф...), які жили 
і творили після 1815 і навіть 1830 р.р., потрібно перш за все, назвати такі імена як 
Грільпарцер, Дросте, Штіфтер, Іммерманн, Геббель... [5; 237]. Вони відрізнялися щодо 
своєї політичної свідомості, естетичних концепцій і літературних технік зокрема, 
та все ж в основному аспекті свого мистецького самоусвідомлення вони дійшли 
згоди: «вони виходити з того, що, зважаючи на все більші протиріччя класичного 
мистецького ідеалу, ідеалу гуманності та громадсько-реалістичної реальності, перед 
ними, як митцями, головним завданням повинно б стати збереження і вони змушені 
зупинитися там, де стояли Ґете і Шіллер» (Грільпарцер) [5; 238] дотримуючись думки, 
що мистецтво вирізняється на тлі «життя». У своїй літературній практиці вони могли 
спочатку лише наслідувати розвинуті класикою і романтизмом форми, техніки 
і теми (роман становлення (героя), історична драма, пісня; поняття трагічного і 
символічного; громадянин як герой; жіночий образ). Водночас вони перейняли 
спадщину проблематичних стосунків між артистичністю і публікою. «У цей час», це 
стосується і Штіфтера, «не падає духом жоден, кому Бог дав сили для мистецьких 
творінь і, натхненний своїм духом, продовжує відчайдушно працювати у вищих 
колах, навіть якщо визнання надходить лише від втаємничених людей, а нагорода 
знаходиться у його свідомості» [4; 207]. Цим було сформульоване розуміння 
мистецтва, яке мало б спричинити наслідки для 19 століття. Воно відмежовується 
від реального світу і конструюється як світ внутрішньої сутності і душі, у якій мають 
місце втіха та утопія, умиротворення, як ніколи і ніде у житті громадян.

У давній історії літератури часто зустрічається поняття «Biedermeier» для 
характеристики літературного періоду зазвичай між романтизмом і реалізмом 
(1815/30 – 1848 рр.). Знавець цієї літературної епохи Ф. Зенґл виступав за те, щоб ін-
терпретувати «німецьку особливу форму пізнього європейського романтизму» як 
«період бідермаєру» [4; 219]. Назва  «бідермаєр»  походить від вигаданого літератур-
ного псевдоніма Ґотліб Бідермайєр, під яким правник і письменник Людвіг Айхродт 
(нім. Ludwig Eichrodt) зі своїм приятелем лікарем Адольфом Кусмаулем (нім. Adolf 
Kußmaul) опублікували у 1850 році збірку віршів-пародій на тогочасну міщанську 
поезію під назвою «Biedermeier Liederlust». Художники бідермаєру зверталися до 
життя простих людей, навколишньої природи, національного фольклору (Л. Ріх-
тер, Ф. Керстінг, М. Швінд, Ф. Вальдмюллер, К. Шпіцвег та ін.). Їхні прагнення до 
інтимності призводили часто до тематичної вузькості та ідеалізації побуту міщан-
ства, до прикрашення буржуазної дійсності. Незважаючи на досить часте вживан-
ня терміну «бідермаєр», точного його визначення не існує. Тому віднесення тих чи 
інших мистецьких творів до цього стилю є достатньо умовним. «Головні ідеологічні 
мотиви романтики в літературному бідермаєрі слабшають та зникають. Замість ін-
дивідуалізму та революційного пориву маємо тут повагу до «надіндивідуального 
порядку» в державі, релігії, звичаях, нахил до традиції; замість живої спраги, яку 
може задовольнити лише весь світ, — спокійне збирання, колекціонування. Замість 
різкості, поривчастості романтики, — м’якість, спокій; замість поривань до край-
нього, навіть поза межі нормального та дозволеного, — пошану, покору, смирення 
як основні чесноти людини; мова стає спокійнішою, правильнішою, помірковані-
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шою, статичнішою» [4; 220]. Бідермаєр у літературі вважають специфічною рисою 
німецької та австрійської літератури.  Існують різноманітні форми прояву цієї літе-
ратури у доберезневому періоді. Однією із них є так зване «войовниче духовне від-
новлення» («militante geistliche Restauration»). Сюди належать такі письменники як 
Ф. Шлегель, Ейхендорфф, А. Дросте,   Ґ. Келлер, Штіфтер, які по-різному виступали 
за християнські переконання і успадкований політичний устрій. Поняттям «класи-
цизм» була здійснена спроба позначити той літературний напрям, який прагне вбе-
регти досягнуті ідеали мистецтва від ворожого до мистецтва і громадського світу.
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Трагічний умонастрій як визначальний чинник літератури перших десяти-
літь ХХ ст. найбільшого вираження набув у письменників «втраченого покоління». 
Переживши досвід Першої світової війни, молоді митці на власному досвіді переко-
нались у фальшивості та лицемірності ідеалів, якими були пронизані пропагандист-
ські лозунги й гасла. Для тих, хто повернувся, оголена правда життя виявилася надто 
важким випробуванням, непосильним тягарем, до того ж додавалися муки спогадів, з 
якими неможливо було щось вдіяти. Бажання вилити на папері накопичений роками 
відчай поступово переростало в необхідність, нагальну потребу. Творчість стала по-
рятунком від розчарування, допомагала змиритися з собою і з навколишнім світом, 
прийняти життя таким, яке воно є. Так з’явилися твори Р. Олдінгтона, Е.-М. Ремарка, 
Е. Хемінгуея, в яких у художній формі акумулювався тотальний біль приреченого на 
смерть покоління.

Роман Е. Хемінгуея «Прощавай, зброє» займає особливе місце серед 
«втрачених»: завдяки запровадженому стилю «айсберга» письменнику вдається 
вийти за межі воєнно-особистісної площини та порушити загальнолюдські проблеми 
трагізму буття, що зближує твір з екзистенціалістською прозою. Свої інтенції автор 
втілює в автобіографічному образі Фреда Генрі, який добровільно пішов на фронт 
ще до оголошення війни Америкою і воював у складі італійського війська. Цей 
факт – один із ключових у рамках порушеної проблеми, він підштовхує до вияснення 
мотивацій рішення Фреда й тисячі таких, як він, у тому числі й творця роману. 
Відповідь криється у підтексті, що становить, як казав автор, 7/8 айсберга – невидимої 
частини, у якій – минуле героя, його попереднє життя, увесь пережитий досвід, без 
розуміння яких образ втрачає об’ємність і цілісність. Можемо припустити, що Фред 
у знак солідарності з італійцями (до цього він вивчав у Римі архітектуру, знав добре 
італійську мову), пішов на війну як людина, яка не могла залишатись осторонь подій 
такого масштабу, сприймаючи цей крок як обов’язок. Цілком ймовірно, що на той час 
він пережив певний трагічний досвід і таким чином намагався заповнити порожнечу 
життя. Уже з перших сторінок стає зрозуміло, що герой не переймається подіями та 
ходом війни, розцінює її як війну, яка не була його, як війну в кіно. Недаремно на за-
питання Кетрін, чому він пішов на фронт, Фред не зміг дати однозначної відповіді, 
сказавши: «Я не знаю» [3, с. 487]. Коли ж він усвідомив весь трагізм жахливої бойні, 
на власні очі побачив смерть близьких людей, втратив кохану жінку, новонароджену 
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дитину, війна вже не була йому байдужа, він її зненавидів, тому на задане барменом 
аналогічне запитання наприкінці твору відповів більш впевнено: «Не знаю. Дурний 
був» [3, с. 651].

Переломним моментом «прозріння» Фреда стає кохання до Кетрін. Спочатку 
він заводить з медсестрою флірт лише для того, щоб убити час, оскільки «це краще, ніж 
щовечора ходити в дім для офіцерів», причому сприймає його як гру в бридж. Пізніше 
дізнаємось, що чоловік свідомо не хотів закохуватись, щоб таким чином відгородити 
себе від переживань, які б зачепили його «за живе». Дана установка героя розцінюється 
як своєрідний щит, захист від посягань жорстокого світу, правила якого він знає і го-
товий вести з ним «чесну гру». Попри це, повний душевних сил та прагнень, Фред таки 
закохується у Кетрін, хоча й усвідомлює, що кохання робить його уразливим, адже в 
житті досить «хоч раз схибити, як тебе вбивають» [3, с. 700]. У чоловіка з’являється 
конкретний ворог, який може зруйнувати його щастя, – злочинна війна як реальне вті-
лення трагізму людського буття. Лише тоді він проймається до неї злістю і приймає 
радикальне рішення, яке рівнозначне виклику – вирішує «вийти з гри», дезертирувати 
і разом із коханою поселитися у Швейцарії, побудувати маленький утопічний острів, 
повністю віддатись почуттям. Фред Генрі благально звертається до зброї: «Прощавай», 
ніби просить, щоб вона більше його не переслідувала й не нагадувала про себе. Та чи 
можна «вийти з гри» у світі, де не існує жодних правил? Відповідь категорична й од-
нозначна – ні: як уособлення тотального зла, світ «ламає кожного... Він убиває і дуже 
добрих, і дуже ніжних, і дуже хоробрих – йому однаково» [3, с. 647]. У найпершу чергу 
тих, хто посмів йому перечити й захотів бути щасливим.

Альтернативою тотальному розчаруванню у творі постає ідея спасіння у вірі, 
втілена в образі священика як носія релігійного світогляду. Уже на початку роману 
головний герой зауважує, що їх із священиком «єднало багато спільного, але дещо й 
роз’єднувало. Він завжди знав те, чого не знав я...» [3, с. 484]. Священик, очевидно, знав, 
як уберегтися, залишитися людиною навіть в умовах війни, не втратити віру, оскільки 
у нього була любов до Бога й велике бажання служити йому. А ще він дуже любив рідні 
гори Абруцці й жив мрією після війни повернутися у місця, де “нікого не дивує, що 
людина любить бога. За це не беруть на глузи” [3, с. 526]. Відчуваючи до Фреда симпа-
тію, він пропонує йому під час відпустки поїхати саме туди, проте той за інерцією від-
правляється у Мілан і проводить час у звичній манері – у барах, постійних випивках, з 
незнайомими жінками, «де чадні кав’ярні й, де ночами кімната йде обертом» [3, с. 484]. 
Священик, мабуть, знав, що спілкування з природою може повернути гармонію душі, 
якої так бракувало на війні, хоча про це ніхто тоді ще не думав.

Дружба Фреда із священиком, їхні часті розмови свідчать про те, що він не 
відкидав віру остаточно, був готовий шукати притулку та душевного спокою під за-
хистом Бога, але так і не зміг сліпо повірити в те, чого не бачив. Священик, зрештою, 
видався йому «добрим, хоч нудним» [3, с. 502]. А під час однієї з розмов герой зізна-
вся, що Бога не любить, а іноді вночі боїться [3, с. 526]. Він не вірив, як і багато інших, 
що Всевишній може чимось зарадити чи допомогти, вберегти від дійсності, оскільки, 
мабуть, був із нею заодно. У той момент Фреда захопила інша релігія, реальна й зем-
на – любов до жінки, яка й наповнила його життя змістом, зробила щасливим. Він 
кохав жінку, з якою вночі не страшно, тому Бог йому був непотрібний і навіть небез-
печний, оскільки міг забрати найдорожче.
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Під час важких пологів Кетрін Фред усе ж робить спробу дати шанс Господу 

виявити свою добру волю. Він просить не дозволити Кетрін померти, обіцяє зробити 
все, та небо залишається байдужим. Утративши всі сподівання на чиюсь милість, ге-
рой опиняється віч-на-віч із зяючою порожнечею. Він, мабуть, ні в що більше не змо-
же повірити. Але якщо йому вдасться вижити, вилікувати внутрішню травму, його 
не так легко можна буде зламати, оскільки, покладаючись лише на себе, сприйматиме 
життя таким, як є – без ілюзій. І тоді, мабуть, ніколи не буде «втрачених поколінь», 
розчарування яких – гірка розплата за готовність у щось вірити.
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СТРАТИФІКАЦІЯ СТАНІВ КУЛЬТУРИ У ТВОРАХ ОКСАНИ ЗАБУЖКО

У статті розглянуто стратифікацію станів культури на прикладі творів 
відомої сучасної української письменниці Оксани Забужко.

Ключові слова: шляхетність, мораль, “Notre Dame d’Ukraine: Українка в кон-
флікті міфологій”, хамократія, лицарство, есе, “Хроніки від Фортінбраса: вибрана есе-
їстика 90-х”.

The article deals with the stratification of the Stage of Cultural on the examples of 
works of the famous modern female Ukrainian writer Oksana Zabuzhko.

Key words: generosity, moral, Notre Dame d’Ukraine: Ukrainian woman in the 
mythology conflicts”, Hamocracy, chivalry , essay,” The Chronicles from Fortinbrass: Selected 
Essayistic of the 90’s ”.

У статті зроблено спробу проаналізувати погляди Оксани Забужко на деякі 
культурологічні питання, пов’язані зі святощами національної культури, в контексті 
вивчення творчого доробку Лесі Українки.

Безумовною заслугою автора є спроба привернути увагу суспільства до пи-
тань лицарства, аристократії та шляхетності. Вперше концептуально розглядаються 
такі важливі питання, як “шляхетність” і “мораль”. Оксана Забужко пише про ці речі 
з неабиякою енергією, пафосом та емоційністю. Відчувається небайдужість автора до 
вибраних і порушених у творі проблем.

Враховуючи сучасний стан культури в Україні, коли майже усе, що пов’язано 
з Лесею Українкою, залишається поза сферою інтересів масової культури, поява та-
кої праці, як “Notre Dame d’Ukraine: Українка в конфлікті міфологій”, має неабияке 
значення, привертаючи увагу читача не тільки до питань хліба насущного, але й до 
поживи духовної.

Культурний стан сучасного українського суспільства та його ставлення до 
своєї культурно-художньої спадщини турбує Оксану Забужко, яка вважає, що Укра-
їна “стрімголов упадає в дописемне варварство”, також, “говорячи про ставлення 
українського суспільства до своєї духовної спадщини”, вона пише “що профанація 
такої знакової постаті, як Леся Українка, триватиме в нас доти, доки ми не повернемо 
її в приналежний їй контекст шляхетсько-лицарської культури” [Забужко 2007, 8].

Цікавою є спроба Оксани Забужко подати творчі пошуки Лесі Українки в 
ширшому культурно-філософському контексті. Дуже плідним полем для подальших 
літературознавчих досліджень, як пише Д. Дроздовський, є «порівняння “Камінного 
господаря”, з пушкінським твором та результати вивчення текстуальних структур у 
контексті світової теми і проблематики Дон Жуана» [Дроздовський]. Оксана Забуж-
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ко звертається до глибин естетики образу та творчості Лесі Українки. Авторка так 
пояснює естетичну привабливість письменниці: “Вона була благородна ...” [Забужко 
2007, 10] – тобто вона була аристократкою духу.

Оксана Забужко є представницею фемінізму, тому у своїй книзі вона роз-
глядає творчість Лесі Українки з феміністичних позицій. Феміністичне дослідження 
письменниці ставить творчість Лесі Українки в широкий культурний контекст релі-
гійних міфологій та загальноєвропейської історії. Н. Зборовська зауважує: “Забужчи-
на рефлексія – це спроба повернення аристократичного проекту в українську куль-
туру через парадоксальний феміністично-лицарський міф. Основною одиницею для 
вибудови свого тексту авторкою береться есема, що протистоїть традиційній патрі-
архальній міфологемі. Забужко прагне в такий спосіб уникнути спокус псевдоміфо-
логізування, вийти з конфлікту міфологій у простір динамічної жіночої рефлексії, де 
есема, насичена лицарсько-феміністичним мотивом, розгортатиметься у своєму роз-
витку, нарощуванні, проходитиме різні стадії від емпіричного факту до синтетичного 
мислеобразу” [Зборовська 2007, 69]. Мислеобраз жіночого лицарства пов’язаний із 
трансформацією міфів патріархальної української історії та проектуванням його у 
постмодерністську дійсність, у якій перебуває Оксана Забужко.

Демократія як народовладдя дуже приваблива у своєму абстрактному розумін-
ні, але конкретне втілення цієї абстракції в умовах сучасного постмодерного суспільства 
має безліч негативних проявів. Одному з цих проявів приділяє увагу письменниця.

Оксана Забужко у своїй праці розглядає поняття “хамократія” та вступу до 
історії хамократії: «… у поколінні батьків Лесі Українки, цих заприсяглих “народни-
ків” і демократів “без страху й догани”, принаймні за десять років перед “Бісами” й 
за два покоління перед “Бунтом мас” уже побутував характерний “відсторонений” 
термін, цілком гідний упровадження і в сучасний політологічний обіг, – “хамократія”. 
“Вперше натрапляємо на цей термін… у датованих 1861 р. листах нині геть забутого… 
Д. Пильчикова (1821 – 1893) …» [Забужко 2007, 539]. Як зазначила Н. Зборовська, “у 
тлумаченні ж Оксани Забужко бути хамом – це бути злочинцем проти незбагненного 
Святого Духа” [Зборовська 2007,72].

У результаті вищезгаданого культурно-історичного процесу, домінантною 
культурною моделлю в українському суспільстві стала модель, яку Оксана Забужко 
характеризує як “культ своєї власної особи”. Авторка слушно зауважує, що це “най-
більш універсальна формула хамократії, незалежно від того, чи прикриватиметься 
вона якимось ідеологічним лушпинням, чи, як у нашій пострадянській реальності, 
парадуватиме в дикунськи-первісній наготі” [Забужко 2007, 574]. Письменниця зупи-
няється на психологічному підґрунті такого явища як “хамський егалітаризм, котрий 
у новітню епоху зручно маскується під демократичну “ненависть до нерівности”, тож 
розрізняти їх досить складно” [Забужко 2007, 576].

У п’ятому розділі книги “Лицарі під заборолом: народники чи шляхта?” 
Оксана Забужко досліджує термін “лицарство”: “… маємо твердо пам’ятати, що ли-
царство – це феномен європейської культури” [Забужко 2007, 497]. Саме дослідження 
українського лицарства є одним із основних мотивів книги “Notre Dame D’Ukraine: 
Українка в конфлікті міфологій”.

Дослідження, яке провела Оксана Забужко, – це, за її словами, подорож шляха-
ми європейської лицарської культури, яку ми втратили зі смертю великої письменниці. 
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Авторка сумує за втратою феномена аристокра тич ності українською інтелігенцією та 
наводить приклади для наслідування, звертаючись до покоління доби Лесі Українки. 
“Вихлюп передсмертної краси й сили” – так схарактеризувала Оксана Забужко зник-
нення з плину буття покоління Лариси Петрівни Косач-Квітки, генерації останніх інте-
лігентів та аристократів на теренах нашої держави” [Забужко 2007, 256].

Авторка простежує шляхи культурної еволюції української інтелігенції. Піз-
ню абсолютистську “дворянську” культуру Петро І попросту “переніс по мапі” (вираз 
Й. Бродського) у якості стандарту модернізації російської еліти, – що вона, в історич-
но стислі строки і виконала [Забужко 2007, 498].

На думку Оксани Забужко, українська інтелігенція не засвоїла духовних со-
ків “здорового історичного консерватизму” дерева європейської культури: “Наша 
інтелігенція у своєму західництві не пішла далі зовнішнього засвоєння найновіших 
політичних і соціальних ідей Заходу …” (Булгаков С.) [Забужко 2007, 499]. Оксана 
Забужко, наводячи цю цитату С. Булгакова  погоджується з ним та додає, що радян-
ська освіта теж будувалася виключно на цьому підході і виокремлює тезу про роз-
рив часового зв’язку у російській освіті: “Через це розривається зв’язок часів у росій-
ській освіті, і цим розривом духовно хвора наша батьківщина” [Забужко 2007, 499]. 
Розуміючи під виразом “наша батьківщина” Україну: “Спочатку було варварство, а 
потім розсіяла цивілізація, тобто просвітництво, матеріалізм, атеїзм, соціалізм, – от 
нескладна філософія історії середнього російського інтелігенства …” (Булгаков С.) 
[Забужко 2007, 499].

Письменниця відстежує несприятливі для української культури історичні 
тенденції, пише, що представники, які належали до так званого “розстріляного 
Відродження”, були першим поколінням української інтелігенції, яке “хай не до кінця 
усвідомлено … – відчувало “розрив часів” як свою хворобу” [Забужко 2007, 504]. Та 
було, «без перебільшення, хворе розривом – і, як уміло, поривалося його “направи-
ти”» [Забужко 2007, 505].

Оксана Забужко, досліджуючи українську культуру, торкається такого яви-
ща як народництво та аналізує його вплив на українське суспільство. При цьому вона 
концентрує увагу на кінці ХІХ ст. та зазначає, що “саме тоді остаточно утверджується 
в культурних правах той переможний тип “українського народника”, емблематичного 
“мужицького інтелігента” у вишиваній сорочці як еквіваленті студентської “косово-
ротки”, з “Кобзарем” під пахвою для національної ідентифікації з Пушкіним, Черни-
шевським та Марксом” [Забужко 2007, 505].

Оксана Забужко у своїй збірці есеїв “Хроніки від Фортінбраса: вибрана есе-
їстика 90-x” (2001) вербалізує низку ідей, пов’язаних із суспільною проблематикою. Її 
погляди спрямовані на деміфологізацію культурно-історичних фактів, що формують 
постколоніальну українську свідомість.

Письменниця зазначає у слові до читача: «Це сумна книжка, читачу, – для 
мене насамперед тим, що не маю певности, чи вона справді дійде до тебе, котрому 
адресована: це-бо не поетична збірка, і не роман (те, що пишеться “для себе”, “для 
душі”, і відтак завжди приречене зарезонувати в унісон із якоюсь іншою, співгармо-
нійною “душею”, навіть якщо автора натоді вже не буде на світі), і не гуманітарна 
розвідка, звернена до фахівців … Всяка есеїстика – а закорінена в біжучих культур-
них процесах і поготів! – ab definito має собі за потенційного співрозмовця вільного 
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інтелектуала – породу, в Україні послідовно винищувану впродовж цілого минаючого 
століття, а в 90-ті роки просто й нелукаво поставлену поза умовами виживання» 
[Забужко 2001, 14].

Збірку “Хроніки від Фортінбраса: вибрана есеїстика 90-х” склали есеї, виступи 
й доповіді, присвячені різним аспектам глобальної культурної кризи сьогодення. Л. 
Чернявська пише, що назва: першого розділу збірки есеїв “Входить Фортінбрас”, у 
якому й пояснюється філософсько-естетична насиченість образу Фортінбраса як 
“літописця подій”, з котрим авторка асоціює себе, дає ключ до розуміння назви збірки 
в цілому. Також вона зауважує: “Авторка через образ Фортінбраса намагається запо-
бігти надмірній пафосності. У центрі авторської уваги – культура українського сус-
пільства “на переломі”: посттоталітарного, посткомуністичного, постколоніального 
і, за словами Оксани Забужко, “посттрагічного”, тобто такого, що втратило здатність 
переживати дійсність як трагедію” [Чернявська 2010].

Щодо введення Оксаною Забужко постаті Фортінбраса в назву збірки есеїв Л. 
Чернявська зазначає, що, ця малопомітна у творі Шекспіра постать є відображенням 
процесу “реставрації” “справжньої історії”. Саме від Фортінбраса залежить “існуван-
ня” історії Гамлета, оскільки саме він є літописцем. Завдяки Фортінбрасу ми почули 
про Гамлета. Саме Фортінбрас, посмертно, наділяє Гамлета повнотою земного буття 
[Чернявська 2010].

Письменниця асоціює події часів Фортінбраса із сучасною епохою та її “літо-
писцями” – свідками подій сьогодення.

Ім’я літературного персонажа в назві (заголовку) викликає метаморфозу його 
образу, наділяючи його прикметами сучасної доби. Завдяки асоціативно-образним 
зв’язкам виникає алюзія авторства.

Оксана Забужко у книзі дає оцінку різним історичним епохам, різним ката-
строфічним подіям в Україні, акцентує увагу читача на катастрофах 1933 і 1986 років: 
“… внутрішню, структурну близнюковість цих розведених у часі катастроф: в обрисах 
1986-го упізнала – 1933-й” [Забужко 2001, 67]. Авторка пише: “Чорнобиль – то відпла-
та Україні за мовчазно похований голод 1933-го” [Забужко 2001, 67]. Письменниця 
вважає, що “продовжує існувати” – авжеж що видозміненим, а проте цілком, цілком 
упізнаваним – якраз проігнороване, “неосвоєне” минуле – те, на яке ми, негодні з 
ним упоратися, легкодухо заплющуємо очі, … І щонайщиріше, найнезайманіше не-
вігластво стосовно цього минулого – аж ніяк від нього не рятує ” [Забужко 2001, 67]. 
Критикуючи сьогодення України, Оксана Забужко використовує саркастичні можли-
вості публіцистичної мови. Вона створює метафоричний портрет сучасної України: 
«… тіло, котре … без “живої води”, спільної ідеї, об’єднавчого духовно – культурного 
змісту … ніколи не зіпнеться на ноги» [Забужко 2001, 215].

Письменниця розмірковує над втраченими можливостями України, називає 
її Країною Змарнованих Шансів. Це, на думку Оксани Забужко, пояснюється хро-
нічним провінціалізмом країни. Провінційність, у широкому розумінні цього термі-
на, вона вважає загрозою для існування національної культури й України в цілому. 
Письменниця своєю публікацією прагне активізувати самосвідомість української 
інтелігенції.

Оксана Забужко у своїй трилогії, присвяченій великим українським пись-
менникам (Лесі Українці, Тарасу Шевченко, Івану Франку), аналізує та інтерпретує їх 
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культурну спадщину з позицій філософії етнокультури та хоче по-новому прочитати 
зашифровані в ній глибинні світоглядні смисли.

При цьому вона підкреслює необхідність формування в українському сус-
пільстві власної філософії, без якої нація не в змозі усвідомити саму себе. Тільки 
власна філософія робить національну культуру мовною, артикульованою та доступ-
ною усвідомленню.

Але, незважаючи на всі складнощі становлення сучасної культури незалеж-
ної української нації, Оксана Забужко налаштована оптимістично: “Нині українська 
культура перебуває в безпрецедентно відкритому соціальному просторі, і в цьому 
її без перебільшення всесвітньо-історичний шанс. Одначе без опритомнення, котре 
передбачає рефлексію над усіма своїми деформаціями і тільки через це – справдешнє 
культурне освоєння-зрозуміння-подолання української національної трагедії 20-го 
століття, – годі сподіватися цим шансом оволодіти” [Забужко 2001, 217].

У своїй книзі письменниця також звертається до культурних зв’язків Украї-
ни з сусідніми державами.

Оксана Забужко намагається усвідомити місце та взаємозв’язок української 
культури з культурами найближчих слов’янських країн, зокрема з Польщею. Вона роз-
глядає деякі складні питання міжкультурних відносин, які в силу своєї складності та 
трагічності, протягом довгого часу замовчувались та не аналізувались: “Не буде пере-
більшенням сказати, що в сучасному українському інтелектуальному дискурсі про-
блема польсько-українських культурних взаємин – і то не лише актуальних, біжучих, 
закономірно найтрудніших до осмислення через, сказати б, надмірну оптичну набли-
женість предмета, а й попередніх, чинних протягом новітньої історії, – залишається на 
концептуальному рівні чи не найслабше артикульованою” [Забужко 2001, 314].

Оксана Забужко виділяє два напрямки у розвитку польсько-українських 
культурних процесів. З одного боку, діалог «есенційно “нецікавих” реґламентованих 
державно-партійним каноном літератур (і культур!)», а з іншого боку, «живий і неде-
кретований, позаканонічний польсько-український культурний діалог, із укритою в 
підсвідомості обох сторін пам’яттю власне про ту “спільну польсько-українську тра-
дицію”, який, в міжчасі ніколи не припинявся, дарма що не зоставив по собі вичерпно 
репрезентативних текстів, так що реставрація його “підґрунтового” (чи, коли хто во-
ліє, “андерґраундного”) перебігу вимагатиме від майбутніх ентузіастів-культурологів 
воістину археологічного хисту» [Забужко 2001, 315].

Письменниця відзначає, що деякі аспекти взаємодії польської та української 
культур за радянських часів не вивчались та замовчувались, хоча б узяти Т. Шевченка 
та Кирило-Мефодіївське братство: “… жодної згадки не то про перейдену Шевченком 
і кирило-мефодіївцями літературну й ідеологічну школу польського романтизму, а 
навіть бодай би про Шевченкове володіння польською мовою в тогочасних підручни-
ках з україністики відшукати годі …” [Забужко 2001, 316].

На думку письменниці, впродовж усіх повоєнних років, до розпаду Радян-
ського Союзу, особливістю польсько-українського культурного діалогу, як офіційно-
го так і андеґраундного, була постійна присутність “третьої сторони”,“ тобто панівної 
супердержави. При цьому обидві сторони українсько-польського діалогу повинні 
були культурно та політично самовизначитися щодо “центру”. Треба відзначити, 
що часом українсько-польський культурний діалог нагадував, за висловом Оксани 
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Забужко, “діалог глухих”, “тобто двох інтеліґенцій, хворобливо заслуханих у себе, у 
власну національну недугу …” [Забужко 2001, 320]. Вплив сучасної польської культу-
ри на українську, особливо після виникнення у Польщі суспільно-політичного руху 
“Солідарность”, сприяв розхитуванню різноманітних ідеологічних табу, в тому числі 
на “непорушну дружбу з великим російським народом”, хоча “антиросійський” “куль-
турний невроз” уже й сам ставав в Україні політичною кон’юнктурою.

Вивчаючи уроки історії, україно-польських зв’язків зокрема, треба усвідом-
лювати, що в наш час важливо так побудувати взаємовідносини між культурами не-
залежних країн, щоб вони відповідали принципам паритету. Як зазначає Оксана За-
бужко, зараз “дві споріднені слов’янські культури вперше в новітню добу опинилися 
в ситуації паритетного діалогу, … де кожен для іншого має виступати не засобом, 
а ціллю, і взаємна “почутість” чи “непочатість” визначатиметься вже єдино доброю 
волею сторін …” [Забужко 2001, 324].

Важливим моментом для формування нових культурних відносин при од-
ночасному збереженні традицій є переосмислення історичного досвіду в сучасних 
умовах. У зв’язку з цим Оксана Забужко пише: “… перегорнута сторінка спільної сво-
єю підневільністю історії, виявляється, також потребує перепрочитання” [Забужко 
2001, 325], що й намагалася зробити письменниця у своїй книзі.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. Литературоведение.

Чобанюк М.М.
(кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної та 
міжкультурної комунікації Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені Івана Франка)

ОСОБИСТІСТЬ У ХУДОЖНЬОМУ УРБАНІЗОВАНОМУ 
ТА ДЕГУМАНІЗОВАНОМУ СВІТІ КУРТА ВОННЕГУТА

У романах Воннегута склалася своєрідна, химерна манера його «телеграфно-
шизофренічний», «сюрреалістичний» або, як його називають деякі критики, «вон-
негугівський» стиль. У ньому поєднуються гостра сюжетність з фантастикою, гро-
теском, почасти бурлеском та ексцентріадою, а нестримний політ уяви «співіснує» зі 
злою іронією та відвертою сатирою. У романах Воннегута, таких, як «Сніданок для 
чемпіонів, або Прощавай, чорний понеділку», «Балаган, або Кінець самотності», «Тю-
ремна пташка» за жартівливим тоном і парадоксальними ситуаціями відчувається 
заклопотаність художника долею особистості в сучасному урбанізованому і дегума-
нізованому суспільстві.

Персонажі романів К. Воннегута постійно знаходяться в деякому проти-
стоянні. Тут вгадується навіть якась система. У романі «Сніданок для чемпіонів, або 
Прощавай, чорний понеділку» – це всіма забутий і нікому непотрібний письменник-
фантаст Кілгор Траут, який змушений займатися вставкою склопакетів, щоб хоч 
якось заробити на шматок хліба. Він живе в суспільстві, де його геніальні філософ-
ські романи друкуються в порнографічних журналах і продаються в дешевих крам-
ничках. Антиподом його є Двейн Гувер, – багата і бездуховна людина, яка продає 
автомобілі фірми «Понтік», – поступово сходить із розуму [4, c. 78].

Структура даного роману не несе в собі прямих натяків на заклик автора 
до гуманізму. Однак, все ж сенс даного твору гуманний в самих своїх витоках, і це 
підтверджується через негативну оцінку суспільства, його реалій, стверджуючи тим 
самим високий духовний сенс. На думку Дж. Клінковіца, «в цьому романі всі досяг-
нення сучасного американського життя переживають кризу. Але такі письменники 
як Кілгор Траут можуть виявитися справжнім порятунком» [3, c. 111]. Він отримує 
Нобелівську премію не з літератури, а з медицини, «щоб продемонструвати наскіль-
ки ідеї (художні образи) мають фізичний вплив на єство людського життя [3, c. 111]. 
Недосвідчений читач вбачатиме тут просто відсутність сюжету, помилково віднісши 
такі твори до постмодернізму.

Джером Клінковіц називає Курта Воннегута ідейним романістом. Роман 
«Сніданок для чемпіонів» на його думку, демонструє «медичний та фізіологічний 
вплив» на читача. Він не нагадує і Жана-Поля Сарта, чиї роботи не відрізняються від 
філософських трактатів. Його ідеї «визначають відносні хвороби або здоров’я всьо-
го суспільства»[3, c. 112]. Тут спостерігається якраз взаємопроникнення ідейного 
наповнення з сюжетними лініями в романі, їх спрямовуючої ролі. «Імітація життя, 
особливо в традиційному романі, імітує саме мистецтво, додаючи духовний простір, 
раніше недооцінена прихильниками консервативних або інноваційних підходів в лі-
тературі» [3, c. 107].
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Небезпека гонки озброєнь – одна з центральних тем роману «Меткий Дік»: 

вибух нейтронної бомби знищив американське місто зі 100-тисячним населенням. 
Щоправда, дехто схильний виправдовувати таку «чисту зброю», оскільки вона зни-
щує все живе, зате залишає неушкодженими «будови, будинки, машини і т. д. У ро-
мані «Галапагос» міститься попередження щодо однобокого розвитку цивілізації, 
коли моральні критерії явно відстають від накопичених знань. У ньому змальований 
якийсь архіпелаг, на якому збереглася певна община істот, наївних і простакуватих, 
майже позбавлених людських якостей.

Дія роману розпочалася у вісімдесятих роках XX ст. і тривала мільйон років. 
Оповідь велась із 1001986 року від імені покійного Леона Траута, за життя – солдата 
морської піхоти США у В’єтнамі, а згодом робітника на одній із шведських судновер-
фей, де він і загинув унаслідок нещасного випадку.

У грудні 1986 року еквадорське туристичне судно «Баійя де Дарвін» готува-
лося вирушити з Гуаякіля до островів Галапагоського архіпелагу в гучно розрекламо-
ваний «Круїз віку до витоків природи», до якого запрошено було чимало знамени-
тостей, серед них – Жаклін Кеннеді-Онассіс, Генрі Кіссінджер, телевізійні та естрадні 
зірки. Напружені стосунки між Еквадором і Перу могли продовжуватись до війни, 
тому що на призначений день до Гуаякіля прибуло всього шестеро пасажирів: сам ор-
ганізатор круїзу, американський ділок Ендрю Макінтош з вісімнадцятирічною сліпою 
донькою Селіною, японський інженер, конструктор диво — комп’ютера «Мандаракс» 
Дзендзі Хірогуті з вагітною дружиною Хісако, літня американка Мері Хепберy – 
шкільна вчителька біології, що недавно поховала чоловіка, і такий собі Джеймс 
Уейт, пройдисвіт і шлюбний аферист, який під ім’ям канадського підданця Вілларда 
Флемінга переховувався від правосуддя. У числі головних дійових осіб також були 
недолугий капітан судна Адольф фон Кляйст та його брат Зігфрид, адміністратор 
готелю у Гуаякілі.

З екскурсів оповідача в майбутнє стало відомо, що «Баійя де Дарвін» зрештою 
досягла галапагоського острова Санта-Росалія, і купка людей, що врятувалася на судні, 
наново почала історію людського роду, бо війна між Перу і Еквадором знаменувала 
початок занепаду сучасного людства.

У своїй улюбленій сатирично-ігровій манері К. Воннегут створив і свій 
19-й роман «Часотрус». Це роман-підсумок, узагальнюючий теми і проблеми, 
які хвилювали письменника у різний час: знеособлення індивідуальності, втрата 
людиною ідентичності в часи тотальної механізації і технізації світу, протиріччя 
між рівнем розвитку науки і техніки та ступенем духовного стану людини, доля 
людства на порозі ХХІ ст. Письменник попереджує читача, що у «Часотрусі» він має 
намір здійснити «справжнє призначення митця», а саме: виконати «пристойну місію 
змушувати людей цінувати те, що вони живуть, хоч трішечки» [ 1, c. 145].

Роман написано характерною для К. Воннегута колажною манерою зі склад-
ними колізіями, раптовими сюжетними поворотами, трагіфарсовими непорозумін-
нями, злободенністю проблематики. Ця трагікомічна притча, побудована навколо 
багатозначного і фантастичного образу, змальовує картину, яка сталася 13 лютого 
2001 року – відбувся світовий катаклізм, Часотрус. Всесвіт припинив розширяти-
ся, час повернувся в 1996 рік. Таким чином, людство проживає десятиліття ще раз, 
повертаючись у рік створення роману. Усі персонажі змушені ще раз пройти через 
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досвід своїх досягнень і втрат, будучи не в змозі змінити будь-що, хоч і усвідомлю-
ючи те, що відбувається. Для К. Воннегута сучасність є «не лише породження, а й 
повторення минулого, і тому не має особливого значення, що за чим настає». Тому 
Часотрус є типовий воннегутівський образ навколо котрого розгортаються події та 
образи роману. Погоджуємося з думкою О. Подкоритової, що цей фантастичний ка-
таклізм випробовує людину – перевіряється її придатність та причетність до життя у 
суспільстві взагалі і, особливо, на зломі часів.

Соціально-політичні інститути і події в суспільстві, керовані політиками, 
протиставляються творчості та здоровому глузду простих людей. Парадоксальність 
ситуацій, коли панує «людська дурість» і безглуздя, полягає в тому, що найбільш роз-
винутих, творчих людей бентежить і лякає те, що вони ще живі» [1, c. 285].

Оповідач у романі, Кілгор Траут, намагається розібратися, чому правлячі 
кола не спроможні правити на благо народу і країни. Він аналізує причини соціальних 
і політичних невдач і промахів США у різні періоди історії країни. Так, війну у 
В’єтнамі він називає «відвертим божевіллям». Найбільш ганебним епізодом Другої 
Світової війни – ядерне бомбардування Хіросіми і Нагасакі у серпні 1945 р.: «Наш 
демократичний уряд спромігся на безсоромне, шалено-радісне і расистське огидне 
вбивство безіменних чоловіків, жінок і дітей, винищення яких цілком позбавлене 
будь-якого військового здорового глузду» [1, c. 168]. Оповідач наголошує, що «бомби 
скидалися не на людей, а на пару мільйонів маленьких жовтих ублюдків. Війна, самі 
розумієте» [1, c. 21].

К. Воннегут завжди відчував свою спорідненість з тими, хто вижив у Хіросі-
мі, з тими хто «й досі дивуються, чому вони вижили, коли так багато людей померло. 
Кожен з них рахує ті невеличкі частки випадку – вчасний крок, рішення чи просте 
бажання зайти до будівлі, які врятували його. І зараз відомо кожному, що виживши, 
він прожив десятки життів і бачив більше смертей, ніж він думав, що коли-небудь 
побачить» [2, c. 305].

Оптимістично звучать оцінки історичного минулого США, коли раціональ-
на діяльність влади була зумовлена ранніми ідеалами світлих сподівань народу. Це 
об’єднувало і надихало: «Оптимізм, котрим пронизана більшість наших творінь, засно-
ваний на нашій вірі, що після Великої Хартії Вільностей, Декларації Незалежності, Біл-
ля про Права і Дев’ятнадцятої поправки до Конституції., ми просто зобов’язані ство-
рити певну систему економічної справедливості. Це було б цілком логічним наступним 
кроком». Та це було ще до того, як «екскременти забили кондиціонер» [1, c.201].

Насправді трапилася Велика Депресія (1926 – 1939). Великим прорахунком 
було запровадження сухого закону, який завершився криміналізацією всієї країни та 
збагаченням мафіозних кіл. І тому навіть «влітку 1996 року серед нас живуть власни-
ки капіталу, мультимільйонери і мультимільярдери, котрим цікавіше кидати гроші на 
вітер, ніж марнувати їх на створення робочих місць, на навчання людей, на вихован-
ня молоді і турботу про старих, на те, щоб усі відчували себе у безпеці» [1, c. 217].

Нехтування ідеалами і зусиллями батьків-засновників призвело до 
тривожної зміни у свідомості людей, коли «луна Нагорної проповіді сприймається як 
застаріла дурниця, яка цілковито дискредитувала себе» [5, c. 231]. За таких обставин 
панує запеклий індивідуалізм, коли сім’я випала з числа головних цінностей і вже 
не розглядається як джерело людського щастя. Автор-оповідач закликає відродити 
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теплі стосунки між людьми, повернути дух великої родини. Вже на початку роману 
він гордо подає себе: «Називай мене Молодший. Шестеро моїх дорослих дітей так і 
роблять. Троє – усиновлених небожа, троє – мої власні» [1, c. 5]. Батько кілька разів 
згадує слова свого сина, котрий протестно дезертирував з війни у В’єтнамі: «Ми тут 
для того, щоб допомогти один одному пройти крізь те, що б воно не було» [1, c. 36]. 
Умінню цінувати життя людина навчається саме в тісному сімейному колі. Співчуття 
і жалощі до ближнього приживаються лише в сім’ї, яка є єдиним засобом, щоб уник-
нути самоти і розладу особистості. Приналежність до товариства людей, де немає 
місця ні відчуттю «дірявості світу», ні неприкаяності чи непридатності до життя є 
великим привілеєм людини, стверджує оповідач. Тепло душі, милосердя, розуміння, 
звичайна пристойність, підтримка, довіра є тими імперативами, які створюють «іде-
альну дієту для духу людини» [1, c. 41].

Різнобарвний і складний імпліцитний аспект центрального образу Часотрусу 
органічно відображує духовний світ письменника. Домінуючий засновок роману і 
самого образу Часотрусу переконливо застерігають проти нового невігластва молодих 
поколінь планети, яке зумовлює їх пристрасну залежність від усіляких засобів «для 
прочистки мізків», що Воннегут сприймає як планетарне зло.

У «Часотрусі» поєдналися всі ознаки неповторного стилю Воннегута – 
вишуканість і химерність викладу, точний і жорсткий сарказм і рідкісний, ідеальний 
сплав змісту та форми. Після виходу цього роману Воннегут заявив, що пориває з 
літературою, оскільки хоче стати художником.
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ПЕНТАЛОГІЇ Б. ЛЕПКОГО «МАЗЕПА».
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ceptions of Mazeppa-character, main critical tendencies.

У зв’язку з посиленням уваги в останні десятиліття до спадщини Б. Лепкого і 
пенталогії «Мазепа» зокрема, виникла потреба у систематизації та узагальненні кри-
тичної рецепції творчості українського майстра слова. Певний поступ у цьому руслі 
на сьогодні здійснено в оглядових підрозділах дисертаційних досліджень таких авто-
рів, як О. А. Кордонець, В. В. Соколова, Б. І. Вальнюк, Т. М. Литвиненко та ін. Вивча-
ючи ті чи інші аспекти художнього набутку Б. Лепкого, науковці, однак, не ставлять 
перед собою завдання представити цілісну картину критичного сприйняття автора 
«Мазепи» у вітчизняному письменстві. Тож поза увагою досі залишається низка ста-
тей та відгуків, без яких літературознавчий огляд не може вважатися об’єктивним, 
що і зумовлює актуальність винесеної у заголовок проблеми. Крім того, в існуючих 
виданнях не виокремлено оцінку галицьких критиків, а також праць, виданих серед 
діаспорної спільноти, не взято до уваги відгуки польських вчених, хоча Б. Лепко-
го пов’язували з Польщею довгі роки життя та діяльності. Письменник викладав у 
Ягелонському університеті, був представником та популяризатором української лі-
тератури у Польщі, як член «Слов’янського клубу» у Кракові виступав на його за-
сіданнях із доповідями про здобутки української літератури. У 1930 році Б. Лепкий 
видав «Zarys literatury ukrainskiej», друкувався на сторінках варшавського часопису 
«Biuletyn polsko-ukrainski» та «Sprawy narodowosciowe», познайомив польську грома-
ду з діяльністю митрополита А. Шептицького, історика М. Грушевського, цілої пле-
яди українських письменників: Т. Г. Шевченка, І. Франка, О. Кобилянської, В. Сте-
фаника, Марка Черемшини, О. Маковея тощо [11, 95]. Польські перекладачі також 
неодноразово звертались до творів Б. Лепкого, в тому числі до пенталогії «Мазепа». 
Наведені факти з життя та діяльності автора можна вважати достатніми аргументами 
для розгляду польської критичної рецепції у контексті вітчизняних студій.

Тож у представленому підрозділі ставимо мету простежити динаміку та 
основні концепції досліджень образу гетьмана І. С. Мазепи у пенталогії Б. Лепкого 
«Мазепа» на різних етапах розвитку українського літературознавства як цілісного і 
взаємопов’язаного процесу.

В українській літературі початку-20-их років ХХ століття складаються умо-
ви, за яких виникає необхідність пошуку нових напрямів рецепції та створення 
об’єктивного образу гетьмана. Сучасний дослідник творчості автора Р. Горак описує 
стереотипи, які заполонили тогочасну європейську літературу. Нікого не обходи-
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ло, що І. С. Мазепа, окрім героя-коханця, був ще й талановитим політиком, мріяв 
об’єднати велику державу. Гетьман у тій літературі «був настільки українцем, наскіль-
ки в цьому була потреба, аби описати його вдачу. А вдача ця вже була відома: дикість, 
розгнузданість, сваволя» [2, 98]. Тобто, красне письменництво тримає Європу у по-
лоні догм і стереотипів щодо українця та його характеру. Це вершник, прив’язаний до 
спини розгуканого коня, вовки, шал, галоп. Автор дослідження називає таку літера-
туру «кінською» та стверджує, що почасти і завдяки романтизму читацький загал так 
і не зміг побачити справжнього Мазепу і сприйняти його як державного діяча.

Саме за таких історичних та ідеологічних передумов і виходить у світ пен-
талогія «Мазепа»: «Мотря» (у двох томах, Київ-Лейпциг, 1926), «Не вбивай» (Київ-
Лейпциг, 1926), «Батурин» (Київ-Лейпциг, 1927), «Полтава» (перша частина «Над 
Десною», Львів 1928, друга – «Бої», Львів, 1929). Б. Лепкий працював над романом-
епопеєю близько двадцяти років. Остання частина «З-під Полтави до Бендер» поба-
чила світ вже після смерті письменника за сприяння його брата Лева Лепкого у 1955 в 
Америці завдяки Науковому товариству імені Т. Г. Шевченка.

Першими відгукнулись на появу такого широкомасштабного історичного 
полотна критики Галичини, яка на той час знаходилась під владою Польщі. «Мазе-
па» швидко завойовує популярність галицької інтелігенції. Дослідник письменника 
Р. Горак з цього приводу констатує, що епопея стає «лектурою кожного українця в 
Галичині» і свідомість та інтелігентність особи в передвоєнні роки вимірюється тим, 
чи читав він «Мазепу» Б. Лепкого [2, 99].

Серед статей, що почали виходити в Галичині відразу після публікації пер-
ших частин твору у 1926 році, варто виділити студії М. Рудницького, Ю. Опільського, 
Є.-Ю.Пеленського, М. Сивіцького, М. Здзєховського, В. Мокрого, у яких найбільш 
виразно простежуються основні критичні тенденції галицької оцінки. Показовою у 
цьому плані є стаття М. Рудницького, який одним з перших відреагував на появу іс-
торичного полотна на сторінках часопису «Діло» у 1926 році. Вчений називає роман 
«твором історичної чистоти та доброти», він наголошує, що «нарешті маємо ціка-
ву літературно написану, передуману, запальну історичну повість – такий є щирий 
оклик кожного, хто прочитав перші три томи трилогії «Мазепа» [13, 2]. Такої ж думки 
дотримується Є. Бунда, стаття якого виходить під промовистим заголовком «Твор-
чий зеніт Богдана Лепкого» [1]. В інтерпретації І. Кедріна у часописі «Новий час» за 
7 січня 1927 року роман є «похвальнею піснею» нашому славному минулому та його 
найсвітлішим моментам. Критик віддає Б. Лепкому данину першості у заповненні 
прогалини, «про яку сором було і згадувати» і констатує, що нарешті «діждався Мазе-
па українського пам’ятника, і можуть українці вдивлятися в його обличчя, різьблене 
вже українським долотом…» [6].

Дещо пізніше, коли почали виходити інші частини епопеї, у критиків виклика-
ло дискусію питання глибини обізнаності Б. Лепкого з історичними даними про епо-
ху Мазепи, необхідними для створення такого широкомасштабного твору. Тут важ-
ливими є погляди самого Б. Лепкого як автора історичної прози. У своїх спогадах на 
сторінках «Українського голосу» за 24 січня 1926 року письменник пише про значення 
щоденників, спогадів та навіть маловартісних на перший погляд записок для пізнання 
життя людей у минулі часи. З наведеної інформації очевидно, наскільки уважним був 
письменник до історичного минулого, правдиве висвітлення якого вважав власною 
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принциповою позицією. Тому незрозумілими постають зауваження М. Рудницького, 
висловлені ним у 1936 р. – через 10 років після першого позитивного відгуку. Вчений 
у своїй книзі «Від Мирного до Хвильового» (1936) у розділі, присвяченому Б. Лепкому, 
вважає, що автор епопеї «не вміє відтворити історичного тла, ні епохи, ні місцевостей, 
які змальовує», а замість змалювання війни «зробив шкільну панораму» [12, 274]. Кри-
тикує твір також і Ю. Опільський, вважаючи, що у пенталогії відсутній дух зображува-
ного часу, а герої представлені не зовсім правдоподібно [9, 115].

Натомість відомий літературознавець, громадський діяч та пластун Є.-Ю. Пе-
ленський щодо епопеї в цілому дає позитивну оцінку. За його словами, «навіть най-
суворіший критик не може відмовити «Мазепі» літературної стійності, а ще більше 
великої виховної вартости» [10, 29]. Є.-Ю. Пеленський виправдовує деякі слабкі риси 
«Мазепи», як, наприклад, недостатню психологічну мотивацію вчинків, розтягнуту 
описову частину та не завжди дотриману історичність деталей побуту величиною 
проробленої автором праці. Таким чином, у переважній більшості бачимо схвальну 
реакцію галицької інтелігенції, яка гідно оцінила витвір свого земляка, при цьому 
керувалася такими важливими критеріями написання історичного твору, як патріо-
тичність, майстерність, об’єктивність. 

У такому ж ключі створені відгуки польської громадськості, яка отримала 
змогу познайомитись з доробком Б. Лепкого у 1932 році, коли у Варшаві у польському 
перекладі М. Лазар-Бєньковської вийшли дві перші частини епопеї «Мазепа» – «Мо-
тря». Це викликало жваву реакцію польських критиків – відомого дослідника україн-
ської літератури, професора віленського університету М. Здзєховського, польського 
дослідника творчості Б. Лепкого М. Сивіцького, пізніше – професора Ягеллонського 
університету В. Мокрого. Професора М. Здзєховського матеріали твору підштов-
хнули на роздуми про національні відмінності українського й російського народів, 
включаючи культуру та спосіб мислення, про що він написав у статті «Україна і Росія: 
Трилогія Богдана Лепкого», опублікованій у віденській газеті «Слово». Автор називає 
твір українського письменника афірмацією України, що визволяється з-під москов-
ського ярма та величною всенародною епопеєю трагічних зусиль українського народу 
для досягнення великої мети [17]. В. Мокрий вважає, що «Мазепа» – «духовне визво-
лення українців, а отже розуміння того факту, що Росія і Україна – це два протилежні 
світи» [16, 275]. Головною думкою роману вчений називає війну за свободу україн-
ського народу проти царя та його тиранії, а гетьмана І. С. Мазепу у представленні 
Б. Лепкого – свідомою людиною, яка розуміє, що культура є гуманізмом, любов’ю до 
людини і шануванням її гідності [16, 275-276].

Радянська оцінка епопеї Б. Лепкого бере початок зі статті українського літе-
ратурознавця та критика, перекладознавця, творця концепції перекладу-стилізації 
професора В. Державина. Хоча критик і визнає блискучий розповідний стиль пись-
менника в романі, проте називає твір суцільною історичною фальшю, підкреслює тен-
денційність роману і стверджує, що все, що стосується гетьмана І. С. Мазепи, а також 
його уряду та прибічників, зображене доброчесним та справедливим, а всі зовнішні 
та внутрішні вороги політика є підлими, огидними, варварськими та аморальними 
[5, 34]. У статті Т. Салиги «Повернення Державина», опублікованій в часописі «Слово 
і час» у 2007 році, яка є рецензією на книгу професора С. Хороба, автор подає пізніші 
міркування В. Державина з приводу його висловлювань на адресу епопеї Б. Лепкого. 
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В. Державин зокрема пише, що він не змінив своєї думки і Б. Лепкий, з його слів, не 
мав права робити у своїй епопеї з гетьмана І. С. Мазепи «пацифіста», «республікан-
ця», «полонофіла» та «багатомовного та малодіяльного сентиментально-солодкавого 
резонера», оскільки таке зниження постаті державця буде скоріше компрометувати 
ідеї українського націоналізму на Наддніпрянщині, аніж їм сприяти. Критик ствер-
джує, що опублікувати ці думки у радянській пресі можна було, лише у формі натяків 
та вживаючи гострі вислови на адресу «ундо-фашизму». В. Державин навіть карта-
ється, що можливо вжив забагато «тієї фразеології» [ 14, 78].

На противагу В. Державину, інший харків’янин, професор Ю. Бойко на сто-
рінках «Нової України» за 1942 р. подає зовсім інше бачення «Мазепи». З його слів, 
тут вперше детально відтворено великий образ гетьмана відповідно до історичної 
дійсності та розкриваються внутрішні психологічні й історичні причини суперечли-
вої політики І. С. Мазепи. Ю. Бойко вважає роман цікавим за філософським змістом 
та філософією історії.

Впродовж радянського періоду історії України творчість Б. Лепкого була за-
боронена і вилучена на багато десятиліть з літературного процесу. В Україні його ім’я 
здебільшого супроводжувалось характеристикою «зрадник». Інша точка зору на укра-
їнського державця не мала жодного шансу на існування та оприлюднення для широ-
кого загалу. Тенденційність, з якою радянська критика підходила до твору Б. Лепкого, 
була рівнозначна забуттю, оскільки об’єктивні та конструктивні студії не лише не 
заохочувались, а й піддавались різкому осуду. Цю несправедливість компенсувала ін-
телігенція діаспори, зокрема князь української церкви митрополит А. Шептицький, 
директор «Української бібліотеки імені С. Петлюри» в Парижі професор Р. Смаль-
Стоцький, президент УНР в екзилі А. Лівицький, політичний та громадський діяч, 
історик В. Прокопович. Принагідно нагадати, що саме у середовищі діаспори надру-
кована остання частина епопеї «З-під Полтави до Бендер», яка вийшла в Нью-Йорку 
у 1955 році за сприяння Наукового товариства імені Т. Г. Шевченка. Окремі частини 
пенталогії видавались у Лейпцигу в «Українській накладні» та Чикаго.

Для розгляду критичної рецепції діаспори найбільш показовими є моногра-
фія українського мовознавця та історика літератури, автора десятків праць з літера-
турознавства, нарисів з граматики, збирача фольклору, дослідника творчості Т. Шев-
ченка та Б. Лепкого Василя Лева «Богдан Лепкий. 1872-1941. Життя і творчість» 
(1976). Хоча праця професора охоплює усю творчість Лепкого, чимало сторінок у ній 
присвячено пенталогії «Мазепа». На думку вченого, письменник для написання своєї 
історичної епопеї докладно вивчив тогочасну добу з документальних джерел, універ-
салів гетьмана, листів Петра І та Карла ХІІ, а також простудіював життя, звичаї та 
побут народу [7, 217]. Дослідник вважає, що Б. Лепкий точно змалював життя різних 
прошарків суспільства, історичні постаті і, звичайно, головного героя – І. С. Мазепу, 
який зображений тут мудрим політиком, патріотом та високоосвіченою людиною.

Друга хвиля зацікавлення пенталогією «Мазепа» настає на початку 90-их ро-
ків ХХ століття. З цього часу епопея активно перевидається, з’являються численні 
публікації, присвячені І. С. Мазепі та твору Б. Лепкого, де гетьман зображується як 
національний герой. У науковому світі відбуваються численні конференції, приуро-
чені до ювілеїв письменника. Цю хвилю відкриває професор історії В. Грабовецький, 
який у 1992 році видає статтю «Історичні основи тетралогії Богдана Лепкого «Мазе-
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па». Зі слів ученого, саме на творі Б. Лепкого виросла самосвідомість українського 
народу. [3, 6].

З 90-их років минулого століття виходять у світ десятки статей та рецензій, 
присвячених життєвому і творчому шляху Б. Лепкого. Показовими у руслі нашого 
дослідження постають монографії Т. Литвиненко, В. Шевчука, О. Даниліної, які най-
більш повно та виразно відображають вектори рецептивної оцінки образу Мазепи 
у пенталогії Б. Лепкого, сформовані в українському літературознавстві впродовж 
останніх десятиліть. Так, у монографії «Історіософічна концепція пенталогії Б. Леп-
кого «Мазепа» та її художня реалізація» (2001) Т. Литвиненко з’ясовує суть даної кон-
цепції та місце, яке займає історія у художній пам’яті народу. Аналізуючи постать 
українського політика, дослідниця віддає Б. Лепкому данину першості у створенні 
образу гетьмана, більш наближеному до історії [8, 104]. Авторка монографії ствер-
джує, що Б. Лепкий не міг дозволити собі особливих літературних домислів, щоб 
не порушити принцип історизму. В романі І. С. Мазепа говорить і діє відповідно до 
знайдених історичних документів та історіографічних джерел. Водночас дослідниця 
вважає дещо ідеалізованим зображення гетьмана, козаків та українського народу в 
цілому, проте не відносить це до недоліків, адже роман написаний у час зростаючих 
потреб національного самопізнання суспільства [8, 32-35]. Отже, основним принци-
пом аналізу образу Мазепи у монографії Т. Литвиненко є принцип історизму. Дослід-
ниця вважає дані документальних джерел у зображенні гетьмана домінуючими над 
літературним домислом, хоча і знаходить постать політика у романі ідеалізованою.

Подією української літературознавчої мазепіани стала монографія україн-
ського письменника і літературознавця В. Шевчука «Просвічений володар: Іван Ма-
зепа як будівничий Козацької держави і як літературний герой» (2006), у якій автор 
представив ґрунтовне пояснення феномена виникнення стереотипного образу геть-
мана як романтичного героя у європейський літературі. В. Шевчук не лише переказує 
легенду Яна Пасека (1636-1701), але й пояснює ґенезу її виникнення та популяризації. 
Загалом у літературній традиції зображення образу Мазепи В. Шевчук виділяє на-
ступні тенденції. Це романтична традиція зображення гетьмана як героя-коханця; 
російська, що продовжувала пасквільну, де політик виступає мерзотником і зрадни-
ком. В українській літературі – це проміжна, із засудженням відмови від російської 
протекції, але з більшою чи меншою мірою історичним, хоч і суб’єктивним показом 
реалій, епохи і самого Мазепи, та українська патріотична, в якій гетьман постає на-
ціональним героєм [15]. Цілком очевидно, що епопею «Мазепа» літературознавець 
відносить до творів, де державець зображений в українській патріотичній традиції.

У монографії «Еволюція образу гетьмана Івана Мазепи в українській і зару-
біжній літературі ХVІІ-ХХ століть» (2009) О. В. Даниліна (Тарасова) вважає заслугою 
Б. Лепкого розкриття суті та мотивації складної поведінки політика, який змушений 
був ховати свої наміри від усіх і шукати шляхи звільнення від московського ярма. 
Визначальним мотивом дій І. С. Мазепи у виданні визначено ідею державності Укра-
їни. Дослідниця відмічає майстерне зображення Б. Лепким не лише політичної, але 
й особистої сфери життя державника. О. В. Даниліна зауважує, що сюжетна лінія 
Мазепа-Мотря розвивається з тонким ліризмом та віддає Б. Лепкому данину першо-
сті у створенні повноцінного образу Мотрі Кочубей. О. Даниліна вважає першу час-
тину трилогії «Мотря» важливою для розуміння постаті гетьмана і розвитку подій у 
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наступних частинах пенталогії. Основною ідеєю епопеї «Мазепа» дослідниця вважає 
прагнення до державності України, водночас підкреслює особливе значення першої 
частини роману «Мотря» у розкритті характеру головного персонажа та майстернос-
ті побудови сюжетної лінії особистих стосунків Івана Мазепи та Мотрі Кочубей [4].

Проаналізувавши динаміку та наповнення критичної рецепції пенталогії 
«Мазепа» Б. Лепкого ми дійшли наступних висновків. Від виходу перших частин ро-
ману у 20-их роках ХХ століття до сьогодення виділяються дві основні хвилі зацікав-
лення історичною епопеєю: перша – одразу після появи перших частин «Мазепи» та 
друга, що бере свій початок у 90-их роках минулого століття та триває до сучасності.

Під час першого сплеску інтересу галицька критична рецепція, включно 
з польською визнає високу літературну цінність та виховну роль епопеї «Мазепа», 
проте не позбавлена критики за недостатню психологічну мотивацію вчинків геть-
мана. Відгуки польських дослідників творчості письменника є головним чином по-
зитивними. На основі пенталогії навіть створюються праці, де здійснюються спроби 
показати відмінності менталітетів слов’янських народів – українців та росіян.

Радянська критична рецепція, вперше виразно представлена полемічною 
статтею В. Державина, має головним чином негативне наповнення. Протиставлен-
ня письменником двох народів – українського та російського – розцінюється як 
суб’єктивне та упереджене, а саму епопею вважають історично неправдоподібною. 
Серед винятків – стаття харків’янина Ю. Бойка, який визнає епопею цікавою та спо-
вненою філософського змісту. Після заборони творчості Б. Лепкого на протязі всього 
радянського періоду історії України гетьмана називають зрадником та запроданцем. 
Реакція діаспори є здебільшого позитивною та захопленою, з визнанням масштаб-
ності проробленої Б. Лепким праці, а також майстерного зображення життя всіх про-
шарків суспільства та реалістичної картини епохи гетьмана, проте не обходиться і 
без критики у незнанні відтвореної епохи.

Літературознавці сучасного часового проміжку від 1991 року до сьогодення 
визнають, що роман-епопея є даниною своєму часу і має велике виховне значення для 
національної самосвідомості українців. Особлива увага та роль у розкритті характеру 
головного героя приділяється першій частині епопеї – «Мотря» та переплетенню осо-
бистої та державної сфер життя гетьмана. Науковці намагаються дати об’єктивну оцінку 
як представленій історичній дійсності, так і художнім якостям твору. У такому руслі до-
слідження спадщини Б. Лепкого продовжується, підтвердженням чого є багаточисленні 
конференції, симпозіуми, приурочені письменнику, зокрема на його Батьківщині.
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ПОЕТИКА “ПОТОКУ СВІДОМОСТІ” У ТВОРЧОСТІ ВІРДЖИНІЇ ВУЛФ 
 (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ “МІСІС ДЕЛОУЕЙ”)

Анотація: У статті розглянуто комплекс прийомів та засобів передачі 
поетики потоку свідомості у творчості Вірджинії Вулф. На основі роману “Місіс 
Делоуей”(1925) досліджується кольоро- та звуколексика; встановлюється зв’язок між 
суб’єктивним та об’єктивним.

Ключові слова: англійський модернізм, потік свідомості, внутрішній моно-
лог, суб’єктивне, об’єктивне.

Summary: The article deals with the technique and devices complex of the stream of 
consciousness transmission in Vіrginia Woolf ’s artistic world. On the basis of the novel “Mrs 
Dalloway” it is marked out color and sound vocabulary; the connection between subjective and 
objective is set.

Key words: English Modernism, stream of consciousness, internal monologue, sub-
jective, objective.

Вірджинія Вулф – майстер імпресіоністичного письма, теоретик англійського 
модернізму, літературний критик та член групи „Блумбсбері”, її романи входять у сотню 
найкращих книг світової літератури за версією журналу “Newsweek” (2009, №29). У своїх 
сюжетах вона звертається не до пересічних подій, а до їх деталей, до того, що досить часто 
залишається поза увагою: до думок, спогадів, асоціацій, миттєвих вражень та відчуттів 
героїв. Сучасник В. Вулф, письменник Е.М. Форстер так писав про письменницю: ”Вона 
любила всотувати в себе фарби, звуки, запахи, пропускала їх через свою свідомість, де 
вони перепліталися з її думками і спогадами, а потім знову витягувала на світло, водячи 
пером по папері... Так самовіддано, як вона, вміли чи хоча б намагалися писати поодино-
кі... Вона була абсолютною володаркою своєї складної майстерності” [4, 321].

У статтях “Cучасна художня проза” ( 1919) та “Містер Беннетт і місіс Браун” 
(1924), які стали естетичними маніфестами письменниці, вона виклала свої погля-
ди на літературу модернізму, її завдання та принципи художнього зображення. Ці 
принципи Вірджинія Вулф реалізовує у романі „Місіс Делоуей”, в одному з найбільш 
значних творів англійського модернізму.

На ранній стадії модернізм в Англії був пов’язаний з експериментаторством, 
йому був характерний синкретизм різних художніх тенденцій, а техніка “потоку сві-
домості” була проголошена єдиним способом пізнання дійсності та індивідуальності. 
Термін “потік свідомості” вперше було вжито американським філософом-ідеалістом 
Вільямом Джеймсом, який вважав, що свідомість схожа на потік, в якому думки, асо-
ціації та відчуття можуть перетинатися, постійно перебиваючи одне одного. Він, зо-
крема, писав: „Свідомість ніколи не постає сама по собі подрібненою на шматки[...]. 
У ній нема нічого, що могло би пов’язуватися – вона тече”[7, 260].

За допомогою техніки “потоку свідомості” письменникам-модерністам вдава-
лося зобразити внутрішній світ людини, її думки, відчуття та переживання у вигляді 
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потоку асоціацій, викликаних зовнішніми факторами. З цього приводу З. Лещишин 
зауважує: “Використовуючи потік свідомості, митці свідомо приховують будь-які на-
тяки на своє втручання у свідомість персонажа”[6]. Об’єктивна дійсність зображала-
ся крізь призму свідомості героя, вона не піддавалася ні логіці, ні хронотопу.

Варто зазначити, що в літературознавстві існує проблема ототожнен-
ня та розмежування таких понять, як “потік свідомості” та внутрішній моно-
лог. Спробу системного переосмислення цих понять робить З. Лещишин у дис-
ертаційній роботі “Внутрішній монолог як форма літературного викладу”[6].  
Якщо внутрішній монолог із дотриманням правил синтаксису та орфографії відтворює 
не враження чи відчуття персонажа, а його думки, то “потік свідомості” відображає як 
враження, так і думки, при цьому порушуючи правила пунктуації та синтаксису.

Письменники-модерністи досить часто зверталися до методів внутрішнього 
монологу та “потоку свідомості”, адже вони допомагали реалізувати вимоги, які стави-
лись перед письменником. Зміст твору з такими художніми засобами підпорядкований 
тематичній єдності, однак досить часто у ній з’являються спонтанні спогади та неочіку-
вані асоціації, викликані зовнішніми чинниками, що змінюють напрям думок героя.

Вірджинія Вулф, яка очолила “психологічну школу” англійської літератури, 
вважала техніку “потоку свідомості” єдино вірним способом пізнання індивідуаль-
ності. Вона вважала, що „свідомість сприймає міріади вражень — нехитрих, фантас-
тичних, сьогохвилинних, намальованих з гостротою сталі. Вони всюди пробирають-
ся у свідомість безперервним потоком незліченних атомів” [8, 53].

Ідея роману Вірджинії Вулф „Місіс Делоуей” полягає у відтворенні особистих 
вражень, миттєвих відчуттів і переживань, які являють собою єдність зовнішнього та 
внутрішнього. Дія, що розгортається у звичайному місті, насправді відбувається у 
несвідомому людини, а увесь зовнішній світ представлений крізь призму думок та 
спогадів персонажів.

Головна героїня роману, Клариса Делоуей, несвідомо здійснює подорож у часі, 
повертаючись у минуле. В об’єктивний час (один день 1923 року) вдало вплітається 
суб’єктивний (спогади героїв). Вірджинії Вулф вдалося вмістити всю панорамність 
життя героїв лише в одному короткому його відрізку. У романі “часові нашарування 
перетинаються, напливають один на одного, в єдиній миті минуле змикається з тепе-
рішнім” [4, 322], чіткої межі між минулим та теперішнім не існує.

Читаючи твір, читач наче проникає у душу, сни та пам’ять героїв, що допо-
магає йому дізнатися про кого й про що вони думають. Пам’ять героїв, мов машина 
часу, допомагає показати те, про що багато хто вже забув. Реципієнт дізнається про 
персонажів твору не об’єктивно, тобто робить про них висновки не на основі їхній 
дій та слів, а суб’єктивно – крізь призму почуттів та переживань тих героїв, які про 
них думають та яких згадують.

В. Дніпров пише, що у романі „Місіс Делоуей” „восприятия как бы вспышки, 
которые рождаются из соприкосновения субьекта с окружающим миром или другим 
субьектом. Такие вспышки – моменты поэзии, моменты полноты бытия” [3, 71]. Роман 
побудований не лише як потік відчуттів та спогадів головної героїні твору Клариси Де-
лоуей, а й інших, таких як Пітер Уолш, Септімус Сміт. Герої навіть можуть пересікатися 
у своїх думках, наприклад в один момент Клариса та Пітер зустрічаються у парку Рі-
джентс у своїй підсвідомості, хоча в дійсності вони знаходяться у різних місцях.



34

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
Вірджинія Вулф поєднує у романі об’єктивне та суб’єктивне за допомогою 

„заміни причинно-наслідкового прийому на протилежний, переходу oповіді в зону 
свідомості іншого персонажа, передачі одних і тих же подій крізь призму свідомості 
різних персонажів„ [11, 227]. Індивідуальне розуміння часу та простору, який постає 
в нерозривній єдності з ним – це особливість образного мислення Вірджинії Вулф. 
Обидва ці елементи у романі „Місіс Делоуей” взаємодоповнюють одне одного та за 
допомогою методу “потоку свідомості” розкривають внутрішній світ героїв, переда-
ють об’єктивне крізь призму суб’єктивного.

Як послідовниця імпресіонізму, англійська письменниця використовувала у 
своїх творах, зокрема у романі “Місіс Делоуей”, засоби, характерні для цього напря-
му: фрагментарну характеристику персонажів, кольористичні та звукові вираження.

Т. Пастушенко зауважує, що “поняття про колір є багатоаспектним, оскіль-
ки воно містить у собі весь комплекс накопиченої мовною спільнотою суттєвої ін-
формації про використання кольору з метою пізнання життєвого простору, а також 
про використання кольору як комунікативно значимого засобу” [10, 92]. Колір ви-
ражається як експліцитно (шляхом прямого називання кольору ), так і імпліцитно 
(шляхом називання предмета, колірна ознака якого закріплена в побуті або культурі 
на рівні традиції). Яскрава кольористика несе не лише зображувальне навантаження 
зовнішнього опису, а й служить засобом творення характерів у романі.

Колір викликає у підсвідомості героїв певні асоціації та уявлення, які час-
то не суміжні в часі чи в просторі, але постають як наслідок естетичного освоєння 
дійсності. Наприклад, голубі гортензії викликають спогади про Сaллі: “Увидела, мол, 
голубые гортензии и вспомнила про него, про старыe времена – ах, Господи, да Салли 
Сетон, конечно!” [2, 76]. Для авторки важлива не видима, а емоційна функція кольо-
ру, адже він (колір) – одна з репрезентацій чуттєвого досвіду особистості.

Персонажі роману “Місіс Делоуей” увесь час переживають звукові враження, 
саме так у читача складається бачення їхнього внутрішнього світу. Вони чують як 
“уже затрещали сучья, – стук копыт идет по души ”[2, 32] або як “органные ноты, но с 
хрипотцою, точно стрекот кузнечика....послали звуковые волны мозгу ”[2, 39]. Читач 
ніби перебуває поряд з героями, він бачить, чує і відчуває те ж, що й персонажi. А 
накопичення звукових ефектів створює певну напругу, яка впливає як на героя, так і 
на читача: “Спиралью вились по лестничному пролету смутные звуки; свист швабры; 
звон; гул отворяемой парадной двери; голос, перекидывающий кверху брошенный 
снизу приказ; стук серебра на подносе…” [2, 51]. Звукове враження певною мірою 
допомагає розкрити характер героя і водночас слугує своєрідним імпульсом до по-
будови фабульно-сюжетної канви твору.

Як не дивно, поліфонія звуків, кольорів та запахів допомагає авторці пере-
нести читача у тогочасний Лондон і топографічно точно його відтворити. Мешкан-
ці цього міста після напруженого дня, сповненого різноманітними подіями, які су-
проводжувалися відповідними звуками: ”Шум улицы, звери...тявкали, выли ”[2, 41], 
“стучала пишущая машинка...веселые звуки, зеление отблески и свист кухарки ”[2, 
44], нарешті чують, “как туча набегает на солнце, тишина надходит на Лондон и об-
волакивает душу ”[2, 59], тобто після гучного дня наступає тиха ніч.

Присутнє у творі також анаграмування (звукові асоціації), тобто коли аліте-
рація звуків нагадує про певне назване чи неназване ключове слово. Так, наприклад, 
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удари дзвонів собору св. Маргарити викликають у Пітера Уолша асоціації з Кларисою 
: “…и звон святой Маргариты попадает в тайники сердца, и прячется, и уходит все 
глубже и глубже, покуда кругами расходятся звуки, как что-то живое... – будто Кла-
рисса сама в белом платье спускается вниз с ударом часов ”[2, 59], а коли дзвони зати-
хають, він начебто повертається до реальності:”но когда звон святой Маргариты стал 
таять, он подумал: ”Она же была больна” – и в звоне была усталость и боль”[2, 60].

У романі „Місіс Делоуей ” Вірджинія Вулф вдається до таких засобів вира-
ження підтексту, як кольоролексика та звуколексика, які безпосередньо допомага-
ють розкрити внутрішній стан героя. Викликаючи певні асоціації, вони наштовхують 
персонажів на певні спогади та викликають у них певні відчуття та переживання. А 
відповідно до техніки “потоку свідомості”, особлива просторово-часова модель ро-
ману та пластичне зображення об’єктивної дійсності, яке переходить у суб’єктивний 
образ, що виникає у підсвідомості героїв, допомагає авторці реалізувати власні твор-
чі принципи побудови художніх творів.
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ПОД- СЕКЦИЯ 2. История.
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З ІСТОРІЇ ПОХІДНИХ ПРИЙМЕННИКІВ  
УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVI-XVII CТ.:  

ЗАПОЗИЧЕНІ ПРИЙМЕННИКИ

У статті розглянуто похідні прийменники української мови ХVI –XVII ст. 
Проаналізовано семантичну структуру запозичених зі ставропольської мови при-
йменників вєдлугъ, водлугъ, вєдлє, водлє, їх сполучуваність, функціональність у тек-
стах документів Львівського Ставропігійського братства.

Ключові слова / Keywords: прийменник / preposition, семантична структура 
/ semantic structure, семантичні відношення / semantic relations, граматика / grammar, 
історія мови / history of language.

Давня українська мова “успадкувала з праслов’янської майже всі похідні 
прийменники” [6, с. 420], а в українській мові досліджуваного періоду “продовжують 
функціонувати всі найдавніші вторинні прийменники, хоча частина з них унаслідок 
фонетичних чинників зазнала відповідних модифікацій”, “деяких змін і у сфері вжит-
ку” [там само, с. 423]. Утворені від інших частин мови, похідні прийменники тісно 
поєднані з непохідними прийменниками, успадкованими з праслов’янської доби. 
За своїм походженням похідні прийменники становлять, як стверджує Л. Гумецька, 
“дуже неоднорідну категорію: одні з них успадковані зі спільнослов’янської доби і 
засвідчені сучасними слов’янськими мовами, інші з’являються в період староукраїн-
ської літературної мови, ще інші – надбання новіших часів” [3, с. 42]. До найдавніших 
похідних прийменників належать близъ, дѣлѧ і длѧ, межи, ради, верхъ, внизъ, внутръ, 
мѣсто, сквозѣ, чересъ та ін. З них у староукраїнській мові витворилися похідні 
(близько, задлѧ, промежку, змежи, заради, поверхъ, знизу, звнутръ, вмѣсто, замѣсто), 
а також з’явилися нові – запозичені і питомі слова (ведле, ведлугъ, подлугъ, взглядомъ, 
взираючи на, под часъ та ін.).

Для дослідження історії української мови загалом, а також прийменникової 
системи мови зокрема, цінними є документи Львівського Ставропігійського братства 
(далі ЛСБ), група переважно ділових пам’яток української мови кінця XVI – I поло-
вини XVII ст., оскільки у них яскраво відбита українська жива народна мова, а також 
процеси, які передували її формуванню як національної. У цих пам’ятках фіксуємо 
29 похідних прийменників (див. Табл. 1), серед них прийменники ведлугъ, водлугъ, 
ведле є запозиченнями зі старопольської.

Прийменник ведлугъ, виявлений у текстах документів ЛСБ, у активно вжи-
вали в діловій старопольській мові зі значенням ‘зважаючи на, відносно до’ вже від 
XV ст. [13, s. 684]. Етимологи виводять стпол. według від праслов’янського виразу *vъ 
dlgъ ‘вздовж (чогось)’ [14, с. 606; 13, s. 684; 4, с. 343]. Прийменник ведлугъ представ-
лений у корпусах фундаментальних історичних словників [15, s. 247; 9, с. 200; 1, с. 54; 
7, с. 173].
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За граматикою Лаврентія Зизанія, прийменник вєдлугъ є варіантом при-
йменника по (з давальним відмінком): “по сказүємоє Рѡсски вєдлүгъ” [5]. І. Ужевич 
зараховує вєдлугъ до класу прийменників та зазначає, що він поєднується з родовим 
відмінком [12].

“Словник української мови XVI – I половини XVII ст.” фіксує сполучуваність 
досліджуваного прийменника з родовим відмінком, його здатність виражати кілька 
смислових відношень (модальні, об’єктні та причинові) і подає низку словотвірних 
варіантів – вєдлє, водлє, водлугъ, подлє, подлугъ [9, с. 200].

Таблиця 1. 
 Похідні прийменники у текстах документів ЛСБ

№ Похідні прийменники
Частота 
вживання

Кількість поєдну-
ваних відмінків

Відмінки, з якими поєд-
нується прийменник

1. Длѧ, дла, длӕ, длє 154 1 род. відм.
2. Мєжи, мєжы 41 2 род., оруд. відм.
3. Вєдлугъ, вєдлүг, вєдлүгъ, вєлүгъ 32 1 род. відм.
4. Чєрєз, чєрєсь 21 1 знах. відм.

5.
Дѣлѧ, дѣла, дѣлӕ, дилѧ, дилѣ, 
дилє 16 2 род. відм.

6. Ради 15 1 род. відм.
7. Кромѣ, кром, кромъ 14 1 род. відм.
8. Около, ѡколо 13 1 род. відм.
9. Подлүг, подлугъ, подлүгъ 13 1 род. відм.
10. Противко, противъко, противкү 12 2 род., дав. відм.

11.
Взглєдом, взглєдомъ, взгладомъ, 
взглӕдомъ 10 1 род. відм.

12. Против, противъ 10 1 род., дав. відм.
13. Вышє, вышєй 8 1 род. відм.
14. Водлуг, водлугъ, водлүгъ 6 1 род. відм.
15. Близко, блиско 5 1 род. відм.
16. З мєжи 5 1 род. відм.
17. Вмѣсто 4 1 род. відм.
18. Вєдлє 3 1 род. відм.
19. Мєждү 3 1 оруд. відм.
20. Взираючи на 2 1 знах. відм.
21. З под, з пѡд, 2 1 род. відм.
22. Коло 2 1 род. відм.
23. Посрєд, посрєдѣ 2 1 род. відм.
24. Прєждє 2 1 род. відм.
25. Вмѣстѣ 1 1 род. відм.
26. Вслѣд 1 2 род., дав. відм.
27 Задлӕ 1 1 род. відм.
28 Звышъ 1 1 род. відм.
29. Подлѧ 1 1 род. відм.
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Тексти документів ЛСБ фіксують прийменник вєдлугъ, який сполучається з 

родовим відмінком. Порівняно з іншими похідними прийменниками, досліджувана 
одиниця має високу частоту вживання (32) і низку варіантних форм: вєдлүгъ (15), 
вєдлугъ (4), вєдлуг (6), вєдлүг (6), вєлүгъ (1).

За нашими спостереженнями, прийменник ведлугъ у мові документів ЛСБ 
виражає три смислових відношення: способу дії, об’єктні та причинові.

Відношення способу дії є домінантними. У текстах фіксуємо 28 випадків, 
коли прийменник ведлугъ, виражаючи вказані відношення, позначає узгодженість 
між чим-небудь, залежності від чого-небудь, відповідності з чим-небудь – ‘відповідно 
(до чого), згідно (з чим), на підставі (чого), стосовно (чого)’: Ӕ(ц)ко кравє(ц)… бы(л) 
принєты(и) до братє(р)ства і ѡбєцуючысӔ вшє(л)кии повинности вєдлугъ фундушу и 
тєнору ѡбѣту ѡ(т)дати (Львів, 1645 ЛСБ 1043, 70); панъ андрє(и) проси(л) панов абы 
му пожычыли золо(т) гі҃ сотъ ѡбєцуючы ѡ(т)даты… у Ӕрославю вєдлугъ заплаты 
купє(ц)кои (Львів, 1634 ЛСБ 1043, 71); [єпк(с)п] поповъ вєдлугъ звыклого ѡбычаӔ и пра-
ва ихъ бл҃гословити нє хочєтъ (Берестя, 1590 ЛСБ 144); а єсли бы котори(и) бра(т) за 
цѣхою, то є(ст) за знамєниє(м) бра(т)ски(м), до бра(т)ства при(и)ти нє хотѣлъ, то 
конє(ч)нє дєкрєтованъ быти має(т) вєдлүгъ фүндүшү права, привилєию и статүтү 
братского (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1); всѣ є(д)ностан(и)нє ѡбыбрали вєдлүгъ порӔ(д)
ку бра(т)ского... на ста(р)ши(н)ство чтырєхъ брати(и) (Львів, 1604 ЛСБ 1043, 7); 
вєдлүгъ рєєстрү фү(н)дүшүвого настоӔтє(л)... показа(л) всѣ книги спо(л)на (Львів, 
1616 ЛСБ 1043, 25); П. Ӕни(и) Афє(н)дикови(ч) вєдлүгъ постановєнӔ з бра(т)ство(м) 
кождорочнє платити чы(н)шъ ѡ(д) камєничъки… далъ золоты(х) м҃ (Львів, 1634 ЛСБ 
1043, 39); пото(м) всѣ… братіӔ да (!) совѣту ѡбщєгѡ вєдлүгъ звычаю үступили з избы 
бра(т)ско(и) (Львів, 1641 ЛСБ 1043, 54 зв.); мы в томъ єго м(с)ти єп(с)кпу Лвовскомү 
и потомъ бүдүчимъ жадного үближє(н)Ӕ нє чинӔчи, толко вєдлүгъ правиловъ 
ѡтьтєчєски(х) то заховүємъ (Берестя, 1590 ЛСБ 144); братъства жє... чинъ… єдино 
нравно въ всѣ(х) мѣстѣ(х) при цр҃ква(х) быти үхвалӔємо, и бл(с)влӔємо. вєдлүгъ 
дєкрєтү... патрїарха (Берестя, 1591 ЛСБ 188); при єдино(и)... апосто(ль)ско(и) цє(р)
кви вєдлүгъ вы(з)нанѧ вѣри со (в)сѣми... христиѧны стоимо и тѣло и дш҃ү свою при 
истиннѣ покладаємо конєчно (Львів, 1596 ЛСБ 301, 1 зв.); проси(м), абыстє з лас-
ки своєє вєдлүгъ наши(х) ѡ(т) вм҃ пожаданы(х) (а бг҃ү милы(х)) прозбъ... нє рачили 
пєрєбачати, за що и сами ѡ(т) га҃ бг҃а нагородү бүдєтє мѣти (Устя, 1634 ЛСБ 521, 
1); и Ӕ на түю справү вєлүгъ (!) рахү(н)кү [далъ] fr. 20 (Львів, 1636 ЛСБ 1054, 18); 
то(л)ко… мєщанє Лво(в)скиє… пови(н)ни бүдүтъ и(м) вєдлу(г) шацүнкү присто(и)
ного, и(х) бүдова(н)є ѡ(т)платити (Львів, 1591 ЛСБ 154); вєдлу(г) ихъ ктито(р)
ства звыкло(с)ми стародавны(х) правъ и ѡбычає(в) (там само); монасты(р) и(х) 
дєди(з)ны(и) вєдлу(г) зако(н)ны(х) порӔ(д)ко(в) чино(м) монасты(р)ски(м) ко жи-
тию иночє(с)ко(му) цр҃кви… начали бүдова(ти) (там само); гєдєѡ(н) болоба(н)... // 
... бы(л) сүжо(н) и и(з)вєржєнию конє(ч)ному вєдлу(г) дєкрєтү... и клӔ(т)вє по(д)
пада(л) (Берестя, 1594 ЛСБ 260, 1 зв.); нєха(и) та(к) бүдє(т), вєдлу(г) моєго зданѧ 
(Ясси, 1614 ЛСБ 451, 1 зв.); сүмы вєдлү(г) ко(н)трактү досы(т) сӔ нє юстификова(л) 
а (в) посєсии пожи(т)ко(в) мѣ(л) (Львів, 1617 ЛСБ 1043, 26); повѣрєны(м) вєдлү(г) 
ѡбѣтници нш҃оє ѡ(т)дано (Устя, 1634 ЛСБ 521, 1).

У поєднанні зі словом можность прийменник вєдлугъ вказує теж на відно-
шення способу дії і має значення ‘в міру (чого), відповідно (до чого)’ (3): вш҃а мл(с)ть 
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ра(ч)тє имъ вєровати и спомогати вє(д)лугъ мо(ж)ностє(и) вш҃є(и) мл(с)ти (Львів, 
1547 ЛСБ 12); в ты(х) тєды рєча(х) єсли до того цѣлю мѣритє, Ӕко бы(с)тє (сѧ) во 
всю(м) та(к) заховали, пишѣтє (ж) до насъ Ӕко нарыхлѣ, а мы// вєдлү(г) мо(ж)ности 
нашєи, в то(м) ва(с) ратовати, єстє(с)мы готовы (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 2–2 зв.); вєдлу(г) 
можно(с)ти моєи яко(м) моглъ слүжилє(м) в тои справи (Устя, 1605 ЛСБ 399).

Спорадично прийменник вєдлугъ виражає об’єктні відношення, вказуючи на 
особу або документ і т. ін., з огляду на які що-небудь встановлено – ‘за’ (3): по(с)лали 
Ӕкүю сүмү пѣнѧsи(и) дѣла зада(т)кү роботы вє(д)лү(г) писанѧ ва(ш) м(с)лти (Суча-
ва, 1599 ЛСБ 345, 1); үрє(д)ни(к) на(ш) ү(с)тє(ц)ски(и) вє(д)лү(г) ро(с)казанӔ нашєго 
нє ѡ(д)да(л) ти(х) чєтирє(х) со(т) золоти(х) на роботү до цръквє свєто(и) (Ясси, 
1601 ЛСБ 362, 1); прагнү, абы тє(ж) вы конє(ч)нє мѣли мило(ст) єдинъ проти(в)ко 
дрүго(м)у, котраѧ то є(ст) вє(д)лү(г) ба҃ и бү҃ люба (Ясси, 1614 ЛСБ 451, 1).

В опрацьованих текстах документів ЛСБ вдалося виявити лише один фраг-
мент на доказ того, що досліджувана одиниця вказує на причину дії, – ‘через (що)’ (1): 
Лүкаша Ба(р)тниковича... вєдлүгъ єго постүпкү, котори(и) нє такъ сѧ захова(л), Ӕко 
на брата ста(р)шого приналєжало… карали єго (Львів, 1600 ЛСБ 1043, 2).

“Словник української мови XVI – першої половини XVII cт.” подає ще одне 
“об’єктне” значення прийменника ведлугъ – ‘вказує на об’єкт спільної дії’, – ‘поруч, 
поряд, разом’: тылько тоу на томъ мѣсцү, тоє уважаю: Абысѧ вєдлү(г) нихъ найти, 
в томъ побужаю [9, с. 201].

У документах ЛСБ прийменник вєдлугъ є одним із найбільш уживаних по-
хідних прийменників. Сполучається він лише з родовим відмінком та має вузьку се-
мантичну структуру: виражає відношення способу дії, об’єктні та причинові. У сучас-
ній українській літературній мові цей прийменник не закріпився, натомість значення 
‘позначає узгодженість між чим-небудь, залежність від чого-небудь, відповідність з 
чим-небудь’ передають інші мовні одиниці: відповідно до (із род. відм.), згідно з (з 
оруд. відм.), на підставі (із род. відм.), стосовно до (із род. відм.).

Прийменник водлугъ – як варіант ведлугъ – виражав відношення способу дії 
[Срезневский 1, с. 278; 8, с. 184; 10, с. 151; 2, с.80].

У текстах документів ЛСБ прийменник водлугъ, поєднаний із родовим від-
мінком, вказує на спосіб дії – ‘відповідно (до чого), згідно (з чим)’ (5): ѡ листы нεбл(с)
вεныε котрїε Ӕкобы были нε во(д)лугъ прави(л) пишε тм(с) (Кореличі, 1593 ЛСБ 246, 
1 зв.); в року тєпєрєшнє(м)... во(д)лугъ старожи(т)ного калєнъдара... приточиласѧ 
справа (Берестя, 1594 ЛСБ 269, 1); А мєновитє Бра(т)ство Лвовскоє храмү үспєниӔ 
Б(д)ца, и(л) Бра(т)ство рогатинъскоє водлүгъ привилиєвъ патриаршєски(х) ради-
ти (т)имъ дозволѧємъ (Берестя, 1590 ЛСБ 144); Мы тєды соборомъ симъ нн҃ѣшнимъ 
нашимъ водлүгъ дєкрєтү… патриа(р)ха… ІєрємиӔ таковыє єрєси… проклинаємъ 
(там само); стараю(с)… водлүгъ ѡста(т)нєє воли єго розмову… в дрүкъ по кгрє(ц)кү 
и по рүску пүсти(ти) (Острог, 1607 ЛСБ 372, 1).

У сучасній українській літературній мові прийменник водлугъ теж не закрі-
пився.

Запозичений прийменник ведле (стпол. wedle, стчес. vedle, слн. діал.vàdlje / 
válje, рос. діал. водле) має праслов’янський етимон – прийменниково-іменникову 
сполуку *vъ dьlě [14, s. 606; 13, s. 684]. Його фіксують історичні словники слов’янських 
мов [15, s. 247; 8, с. 184; 9, с. 199; 1, с.54].
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У текстах документів ЛСБ сполучається лише з родовим відмінком та 

виражає:
а) відношення способу дії – ‘відповідно (до чого), згідно (з чим), на підставі 

(чого), стосовно (чого) (3): Юри(и) Козми(ч) рогатинє(ц)… ѡдє(р)жалъ вєдлє сүдү 
бра(т)ского на зво(н)ници сѣдѣнѧ дє(н) и но(ч) (Львів, 1599 ЛСБ 1043, 1); за прошака 
сидора, ти(м)ко кравєцъ, вєдлє ѡ(т)казу єго в мо(р)... далъ зло(т) 2 (Львів, 1623 ЛСБ 
1049, 5); п(н) Алєѯа(н)дє(р) прокопови(ч) ра(тү) трєтюю… ѡ(т)далъ вєдлє квиту ємү 
даного (Львів, 1630 ЛСБ 1052, 1);

б) просторові відношення, а саме вказує на об’єкт або місце, де знаходиться 
чи здійснюється щось – ‘біля, близько’ (1): раховали(с)мы на дє(н) выходи(т) сали(т)
ры по ка(м) 24 то чини(т) на ты(ж)дє(н) кам 144 бо то рахова(л) жє єди(н) дє(н) 
сила выходи(т) А други(и) мало вє(д)лє землѣ (Ясси, 1627 ЛСБ 499, 1 зв.).

Пам’ятки української мови XVI–XVII ст. фіксують використання низки ва-
ріантів досліджуваного прийменника: ведлѣ, ведля, ведлѧ [9, с. 199] та водле, водлѣ, 
водля [10, с. 151]. Староукраїнський прийменник ведле не закріпився в лексиконі су-
часної української мови.

Отже, запозичені прийменники вєдлугъ, вєдлє, водлє, водлугъ активно функ-
ціонували у діловій українській мові XVI–XVII ст. Сполучаючись з родовим відмін-
ком, виражали об’єктні, причинові відношення та відношення способу дії. Більшість 
значень, притаманних цим прийменникам, у сучасній українській літературній мові 
виражають такі мовні одиниці як відповідно до, згідно з, на підставі, стосовно до.

Умовні скорочення джерел:
ЛСБ – Документи Львівського Ставропігійського братства: Рукопис 

к. ХVI – серед. XVII ст. / Зберігається у Львівському державному історичному 
архіві, ф. 129, оп. 1.
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ПОД- СЕКЦИЯ 4. Фольклористика.
Кобцева Нина Ефимовна

преподаватель Башкирского республиканского 
колледжа культуры и искусств 

науч. рук. к.ф.н. Власова Л.В.

ИЗ ИСТОРИИ ЭТНОГЕНЕЗА ЧУВАШЕЙ  
И СОБИРАНИЯ, ИЗУЧЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ ОБРЯДОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Чуваши – древний народ, имеющие глубокие корни в далеком прошлом, пе-
реживший на протяжении веков бурные этапы развития и становления. В этногенезе 
чувашского народа заметную роль сыграли шумеры и племена, убежавшие в Месо-
потамию, согдийцы, саки, массагеты, гуннские и тюркские народы, кочевавшие по 
территории Средней Азии и Алтая, племена парфян, шагаль, обитавшие в Древнем 
Эламе и др.[160; 13]. 1

Первые научно значимые сведения о чувашах относятся к началу ХVI в. Хотя 
упоминания и записи о предках можно встретить в письменных источниках и лето-
писях V века н.э. В дальнейшем высказывались разные, порой полярные, чаще про-
тиворечивые предположения и гипотезы в происхождении чувашей. Одни ученые – 
историки (А.А. Фукс, П. Хунфалви) считали, что предками чуваш являются хазары, 
другие (А. Риттих, В. Сбоев) – буртасы, третьи (В.В. Бартольт) – гунны, четвёртые 
(И.М. Карамзин, А.И. Фирсов) – финно-угры, пятые (М.Г. Худяков) – древние авары, 
шестые (В.И. Татищев, Н.И. Ашмарин) – волжские булгары, седьмые (Н.Я Марр, В.Г. 
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Егоров) – шумеры. История чувашей рассматривалась также в работах уфимских (Р.Г. 
Кузеев, Н.А. Мажитов) и казанских (А.Х. Халиков, Р.Г. Фахрутдинов, Г.Ю. Юсупов, 
Ф.С. Хакимзянов, Д.М. Исхаков) этнографов. На основании исторических, культур-
ных и языковых схождений многие исследователи считают, что по происхождению 
чуваши восходят к булгарским и суварским племенам.

Фольклор чувашей начали собирать и изучать с ХIХ века (А.А. Фукс, В.А. Сбоев, 
Н.И. Золотницкий, В.К. Магницкий) как русские, так и чувашские (С.М. Михайлов, И.Я. 
Яковлев, И.М. Охотников, И.И. Юркин, А.В. Рекеев) исследователи. Существенный вклад 
в чувашскую фольклористику внёс учёный конца ХIХ – начала XX вв. Н.И. Ашмарин. 
Чувашские фольклористы Н.В. Никольский, просветитель И.С. Тукташ в 30–40-х гг. XX 
века и фольклористы М.Я. Сироткин, И.Р. Романов, И.И. Одюков 50–60 гг. XX века, про-
водили исследование на основе тех методических принципов и установок, которые были 
разработаны в советской фольклористике в 30-е годы XX столетия [42; 6].

Знание фольклора обогащает общечеловеческую и философскую культуру, 
позволяет человеку проникнуть порой в противоречивую душу народа, познать его 
самые сокровенные мысли и убеждения. Праздники и обряды занимали очень важ-
ное место в жизни чувашей, особенно среди крестьянского населения. Они также 
были тесно связаны с хозяйственными занятиями, общественной и семейной жиз-
нью, с религиозным мировоззрением. Огромное значение чуваши придавали празд-
никам и обрядам, связанным со скотоводством (получение приплода, начало доения, 
первый выгон скота). В основе праздничной обрядности чувашей лежит народный 
календарь. Он заканчивал хозяйственный год зимними месяцами. К зимним меся-
цам чувашского календаря относились раштав (декабрь), мон-карлач (январь стар-
ший), кищэн-карлач (младший январь).
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Общественные праздники и обряды чувашей изучены исследователями не 

полно, в частности, обрядовый фольклор чувашей Башкортостана. Среди праздни-
ков ведущее место занимали календарные обряды. В историко-этнографической ли-
тературе ХIХ начала ХХ вв. исследование чувашских праздников носило, главным 
образом, описательный характер. Наиболее интересные материалы содержат работы 
Н И.. Золотницкого, В.К. Магницкого, историка И.М. Охотникова, историка Г.И. Ко-
миссарова, а также зарубежных этнографов, в том числе венгерского исследователя 
Д. Мессароша.

В настоящее время опубликованы работы М.Я. Сироткина, И.Г. Петрова, 
А.К. Салмина, В.Г. Родионова, посвященные календарным праздникам и обрядам, в 
которых раскрывается их смысловое значение, происхождение, содержание. Авто-
ром (Кобцевой Н.Е.) данной работы также были проведены (в 1999–2001 гг.) некото-
рые исследования в деревнях Аургазинского района республики Башкортостан. Они 
показали, что многие древние языческие обряды в большинстве своем почти не про-
водятся, а если и исполняются, то по другому назначению и с несколько иными целе-
выми установками (акатуй, нардуган, праздник «девичьего пива», «сурхури» (овечья 
нога), выгон скота, серен и т.д.). В чувашских обрядах сохранилось язычество. Мно-
гие чувашские обряды и праздники слились с русскими, башкирскими (Рождество, 
Масленица, Сабантуй, Троица, Пасха) и существуют во всех чувашских деревнях 
Башкортостана. В хорошей сохранности и повсеместно бытуют произведения устно-
го народного творчества: сказки, легенды, предания, пословицы, загадки, народные 
приметы характерные для определенной местности, не говоря уже о прекрасных об-
разцах хороводных, гостевых и свадебных песен чувашей Башкортостана.

Использованная литература
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Дактилологія це ручна абетка якою користуються глухі люди, а також люди 
з вадами мовного розвитку. Це своєрідна форма мови, відтворююча слова за допо-
могою пальців рук.

Оскільке усне спілкування є одним з найважливіших видів комунікації, спе-
ціалістами було розроблено українсько-польський словник жестової мови, в якому 
подано основи жестової мови обох держав.

В кожній країні світу існують люди, які через вади мови та/або слуху спілку-
ються за допомогою жестової мови. В Україні у 1991 році було прийнято Закон “Про 
основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, поточна редакція якого відбулася 
9 липня 2014 року. Вказаним Законом жестова мова в Україні визнана засобом між-
особистісного спілкування.

Дактильно-жестова мова — це засіб не лише спілкування, але й навіть 
мислення. В жестовій мові в ролі смислової одиниці подано жест. Жести бувають 
одноручні, дворучні. Дворучні жести бувають симетричні — коли обидві руки ру-
хаються однаково, несиметричні — коли руки виконують різні рухи. Важливими 
елементами жесту є: локалізація, тобто чітко визначене просторове положення 
жесту; конфігурація — положення пальців. Конфігурація буває дактильна (жест 
показується дактилем), числова (жест показується у вигляді числа), недактильна, 
або нетипова (жест відображено ідеограмою); напрямок руху. При недотриман-
ні правильного напрямку руху дактиля при жестовому спілкуванні, втрачається 
його інформаційний зміст. Незамінною складовою жестового спілкування є ар-
тикуляція. Чітка вимова кожного слова допоможе краще пояснити та зрозумі-
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ти зміст показуваного жесту. Українська абетка нараховує 33 літери, а дактильна 
абетка 22 дактиля.

Важливу роль в дактилології відіграють ідеограми — тип письма, знаки яко-
го передають здебільшого цілі слова.

Ідеографічні знаки в польській дактилології відображають цілі поняття пра-
вильним положенням плечей, рук й пальців, а також виконуваними мінірухами в пев-
ному напрямі з визначеними швидкістю й відстанню. Також, в польській дактилології 
існують дактилологічні жести що відображають числа, нумерацією від одного до деся-
ти. Польська дактильна абетка містить 22 знака при 32 літерах польського алфавиту. 
Такі дактилі позначають літери та їх сполучення. Існують жести, що виконуються пра-
вою рукою на нерухомій підставці, якою слугує ліва рука. Є жести дворучні симетрич-
ні, дворучні несиметричні, а також жести які виконуються тільки однією рукою.

Весь час потрібно пам’ятати, що дуже невід’ємними елементами жестової 
мови є міміка та пантоміма.

У жестовій мові існує 48 способів розміщення пальців кожної руки. Це дає змогу 
утворити 2352 конфігурації. На практиці ж використовується близько 200 [4, С. 7-33].

З метою оволодіння якісним дактилюванням а згодом – технікою дактилюван-
ня і паралельно – читанням з дактилюючої руки існує система вправ орієнтована на:

• розвиток гнучкості пальців, розминання кисті руки;
• відпрацювання усвідомленого дактилювання на лексичному матеріалі.
Вивчення дактилем має бути максимально помірним. Кожен дактильний 

знак має відтворюватися точно. Необхідно стежити, щоб дактилювання було плав-
ним, без ривків, без викидання кисті вперед під час відтворення кожної дактилеми. 
При недостатній гнучкості, рухливості пальців обов’язковою практикою має стати 
пальчикова гімнастика. Попитом користується вправа щодо почергового дотикання 
випрямлених пальців до внутрішньої поверхні фаланги великого пальця.

З метою відпрацювання чіткості показу наступних дактилем у словах і техні-
ки дактилювання використовуються наступні вправи:

1. Дактилювання складів;
2. Дактилювання слів з плавною і чіткою вимовою або ортикуляцією;
3. Зчитування слів з дактилюючої руки сусіда;
4. Показ названих дактилем з одночасним проговорюванням перед дзерка-

лом (сусідом);
5. Дактилювання відкритих і закритих складів у помірному темпі з чітким 

проговорюванням;
6. Дактильний диктант [2, С.10-15].
Згідно зі статистикою Всесвітньої асоціації глухих, 4–10 % населення Європи 

страждають від проблем зі слухом. В Україні близько 300–500 тисяч людей з вадами 
слуху, функціонує 59 спецінтернатів для шкіль-ного навчання дітей, 20 університетів 
навчають нечуючих студентів. Існує реальна потреба для людей з ва-дами слуху у 
створенні засобів рівноцінного спілкування у суспільстві. Важливою на сьогодні є 
проблема створення сучасних інформаційних технологій, що включають алгоритми, 
за допомогою яких можна було б створювати нові комп’ютерні системи навчання та 
комунікації для людей з вадами слуху. Для вирішення цієї проблеми запропонована 
концепція інформаційної технології невербального спілкування людей з вадами слу-
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ху. Розроблена фахівцями комплексна інформаційна технологія автоматизованого 
перекладу з української мови на українську жестову мову включає в себе функціо-
нальність по синтезу: рухів жестової мови, дактильної абетки, міміки промовляння 
на трьохмірній моделі людини та аналізу невербальних каналів комунікації. Одним 
з напрямків концепції є створення автоматизованої системи перекладу з української 
на жестову мову. Автоматичне приписування розмовної жестовій мові всіх форм сло-
весної та письмової мови невірно. Не можна втиснути розмовну жестову мову глухих 
у традиційні моделі лінгвістики. Для опису фактів морфології розмовної жестової 
мови найбільше підходить опис за принципом: від значення – до форми. Значення 
“множинності”, “часу”, “приналежності”, “закінчення дії” передаються у жестовому 
мовленні своїми способами. У залежності від значення змінюється і спосіб виконан-
ня жесту (якість руху). Основною проблемою при перекладі української мови на язик 
жестів є проблема правильного підбору послідовності фраз. Інакше кажучи, при пе-
рекладі кваліфікованим перекладачем з однієї мови на іншу отримуються взаємно 
однозначні пари конструкцій, що передають сенс: речення на вхідній мові → відповід-
не речення на вихідній мові. Припускається, що дані пари конструкцій можна подати 
у вигляді певного узагальнення. Проаналізувавши певний об’єм отриманих при пе-
рекладі пар, можна, зафіксувавши порядок слідування слів у реченні, отримати уза-
гальнення, у якому замість конкретних слів у реченні будуть використанні множини 
слів, які можуть викорис-товуватись на цих зафіксованих місцях. Таким чином буде 
отримано досить невеликий (відносно загальної кількості речень) обсяг граматич-
них конструкцій перекладу. За допомогою запропонованої технології, було створено 
словник української та жестової мов, отримано множину з 2000000 слів української 
мови та 3200 жестів. В результаті перекладу множини речень з української на жесто-
ву мову та групування їх в граматичні конструкції було отримано 1050 конструкцій 
перекладу. Після проведення аналізу конструкцій перекладу було отримано 293 уза-
гальнених конструкції перекладу. При тестуванні на реченнях, взятих з програми 
вивчення української жестової мови отримано автоматизований переклад без спо-
творення сенсу в 100 % випадків.

При тестуванні системи перекладу на множині простих 500 речень, взятих з 
газети “Наше життя” УТОГ, було отримано наступні результати: автоматичний пере-
клад для 64 % речень; визначення граматичної конструкції перекладу для речення, 
відсутність при перекладі відповідностей слово-жест для 24 % речень; відсутність 
граматичних конструкцій перекладу для 12 % речень (з них для 55 % речень знайдено 
подібні жестові конструкції та запропоновано прогноз перекладу). Задовільний авто-
матизований переклад (автоматичний переклад та переклад з використанням пра-
вильних подібних конструкцій перекладу) за умови наявності відповідності слово-
жест склав 94 % [1; С. 285, 294].

УТОГ — Українське товариство глухих є всеукраїнським громадським 
об’єднанням, що має відокремлені підрозділи та відділи у кожному регіоні країни. 
Товариство тісно взаємодіє з державним управлінням з питань забезпечення прав ін-
валідів та їх соціальної захищеності, а також з  центральними та місцевими органами 
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування.

Наразі учасниками УТОГ активно обговорюється проектне рішення Товари-
ства по редагуванню статуту Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Укра-
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їнське товариство глухих”. Видання нової редакції статуту зроблено об’єднанням з 
метою врегулювання протиріч що склалися за умов сьогодення, як то:

1. Фактичне ведення УТОГ господарської діяльності за умов Закону України 
“Про громадськи об’єднання”, у відповідності до якого місцеві осередки громадської 
організації створюютьяся без статуту юридичної особи.

2. Правовий механізм дерегулювання головою УТОГ своїх повноважень об-
ласним та місцевим відідлам УТОГ.

3.  Звільнення від сплати членських взносів учасників Товариства, які 
здійснюють самостійну діяльність, без їх виключення з Товариства [3].

Наведена у тексті інформація дозволяє дійти висновку що розвиток 
дактилології в умовах тотальної суспільної комунікації є необхідною умовою 
повноцінного розвитку здорового суспільства кожної країни та міжнародної 
спільноти.
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Роль сленгу неухильно зростає, оскільки сленгізми – часто вживані лексичні 
одиниці, що проникають у мовлення, їм притаманний інноваційний потенціал, що 
привертає до себе особливу увагу, навіть якщо ці лексичні одиниці є елементами 
контркультури. Сучасний англомовний сленг становить 10–20% словника середнього 
американця. Він притаманний мовленню у Великій Британії, Австралії, Канаді [1]. 
Сленг використовують не тільки у мовленні представників різноманітних верств на-
селення, а й у художній літературі, у засобах масової інформації: газетах, журналах, 
телебаченні, а також на сцені, і навіть у рекламах. Проблематика сленгу є предметом 
постійного наукового пошуку. Теоретичні дослідження таких учених, як Е. Партрідж, 
І. Гальперін, Г. Менкен, В. Вілюман, М. Маковський, В. Балабін, О. Клименко, У. Потя-
тиник, Г. Іванова, присвячені різним аспектам сленгу. Питання сленгізмів досліджува-
ли для укладання різноманітних підручників з лексикології та стилістики англійської 
мови й англомовних словників. У сучасному суспільстві відбуваються безперервні 
зміни, з’являються нові сленгові одиниці, широко використовувані у мовленні моло-
дих людей, що потребують постійного вивчення та детального аналізу [1].         
Актуальність дослiдження зумовлена тим, що одна із найскладнiших для перекла-
дознавства проблем – визначення сутності сленгу та шляхiв передачi її значення при 
перекладi українською мовою.

Метою статті є з’ясувати семантичні, етимологічні та синтаксичні особли-
вості одиниць сленгу для знаходження оптимальних засобiв їх перекладу україн-
ською мовою.

Молодіжний, а зокрема студентський, сленг по суті являє собою груповий 
(корпоративний) жаргон. В англійській лексикографічній літературі ця мовна підсис-
тема звичайно включається в спеціальний сленг, протиставлений загальному сленгу, 
що входить у загальновживане просторіччя. Студентський сленг, як правило, поєд-
нує колективи його носіїв внутрішньогруповими зв’язками [1, 191].

Розглянемо мовні особливості як американського, так і українського сту-
дентських сленгів, а зокрема різноманітні засоби утворення лексичних одиниць, які 
задовольняють основним особливостям даної підмови.

Значну частину одиниць студентського сленгу представляють ті лексичні 
одиниці, які фактично є дублетами нейтральних або розмовних одиниць. Ці лек-
сичні одиниці не актуальні для офіційного спілкування, а є зниженими дублетами-
синонімами типу:
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Aм.: ace boon coon, boogerhead, roaddog= chap, pal, fellow, товариш, приятель,
bud(dy), guy, chum, mate, friend, associate; друг, компаньйон
Укр.: бандит, битяй, ландорик. та ін.
До категорії дублетів-синонімів відносимо також власно сленгізми, напри-

клад такі як:
Ам.: posse, dogpack, tribe, crew = one’s circle of friends; коло друзів.
Укр.: брига, орда, френда, шобло.
Ам.: buzz crusher = killjoy; зануда; людина, що отруює
Укр:. достоєвський, залупистий, кумар. задоволення іншим.
Ам.: kill, kari = make fun of; підсміюватися.
Укр.: виганятися, дерти лаха, стібатися, тюкати.
Студентська молодь ввела близько 30% сленгізмів, які являють собою табуі-

зовану лексику, що відноситься до сексуальної сфери [2, 10].
Більшу групу студентського сленгу становить лексика, пов’язана з вживан-

ням алкоголю і вечірками:
Ам.: Укр.:
chill – розслабитися; релаксувати;
have arms, chizzil – влаштувати вечірку. влаштувати паті.
Особливої уваги заслуговує та частина студентського сленгу, яка являє со-

бою емоційно забарвлену лексику, найчастіше з глузливою, іронічною або пародій-
ною конотацією, що, загалом, характерно для будь-якого професійного жаргону:

Ам.: Укр.:
beef і problem; геморой і проблема;
mule with a broom і a very ugly girl; мавпа і дуже некрасива дівчина;
fruit і looser, stupid person. валянок і дурень.
Як видно з вищенаведених прикладів, в утворенні цих одиниць значну роль 

грає метафоричний перенос, який ми детальніше розглянемо далі [2, 11].
Значну роль в процесі утворення нових лексичних одиниць грають за-

позичення. Студентський сленг проникний для лексики, запозиченої з інших 
професійних груп, групових жаргонів і арго, та, в свою чергу, служить джерелом 
запозичень для цих соціальних діалектів. Студентські колективи черпають свої 
інновації в лексиконах груп, що користуються популярністю та служать для них 
поведінковим орієнтиром. Так, чимало сленгізмів було почерпнуто з лексикона 
наркоманів:

Ам.: hooch, tree, buddak, cripps, doobie, hronik, smokey treat; маріхуана.
Укр.: бадилля, драп, дубас, кукіс, пишна, трава, укроп.
Ам.: get one’s johny, blaze, burn, pull tubes, play monopoly; палити маріхуану
Укр.: димити, дути, пихати, свистіти, читати, шифрувати [2, 12].
Можна також привести приклади запозичень лексичних одиниць інших на-

вчальних закладів в межах однієї країни:
swilge, swiggle – слабка кава з достатньою кількістю цукру, щоб зробити її 

несмачною.
Неодмінно слід зазначити, що існують деякі випадки іноземних запозичень:
chalkie  – викладач (вплив австралійського мультиплікаційного персонажу 

“Old Chalky”) [3, 59].
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В українському сленгу більша частина іноземних запозичень – це запозичен-

ня з англійської мові. Такі лексичні одиниці не представляють великих складнощів 
для перекладу. Даний спосіб словотвору органічно поєднується з афіксацією, і таким 
чином слово набуває українського “вигляду”:

дрінк – напій;
трабл – проблема;
перенси – батьки.
Досить значна кількість сленгових запозичень прийшли в українську мову з 

російської та при цьому зберегли своє первинне значення:
тормоз, тусівка, фішка та ін.
Багато сленгових лексичних одиниць є багатозначними:
Ам.: sand – 1) цукор; 2) сіль.
Укр.: грузитися – 1) поводитись неспокійно; 2) сумувати.
Формування словника “системного” сленгу відбувається за рахунок тих же 

джерел і засобів, які властиві мові взагалі. Значну частину одиниць студентського 
сленгу представляють ті лексичні одиниці, які є дублетами нейтральних або розмов-
них одиниць. Суттєву роль грають як іноземні запозичення, так і запозичення з мови 
інших верств населення. Метафоричне переосмислення займає централь не місце у 
сленговому словотворі. Спостерігається також метонімічний словотвір.

Американському сленгу, на відміну від українського, властиве досить широке за-
стосування таких засобів словотвору як конверсія та словоскладання. Поряд з лексико-
семантичним словотвором у сленгу широко використовується морфологічний словотвір. 
Суфіксальний словотвір є характерним як для американського, так і для українського 
сленгу, на відміну від префіксального, властивого тільки українському сленгу. Тенденція 
до спрощення, до економії мовних зусиль, проявляється у вживанні коротких слів і ско-
роченні лексичних одиниць, таких як усікання слів, ініціальні скорочення та стягнення.

Сленг змінюється в часі і просторі водночас зі змінами в суспільстві. Дже-
релом для поповнення сленгу може стати все, що є прийнятним для певного кола 
людей, сфер їхніх інтересів, спілкування та родів діяльності. З існуючих восьми сфер 
спілкуваня не всі, а лише професійно-трудова, соціально-побутова, видовищно-
масова та сімейна сфери притаманні студентському сленгу. В досліджуваній вибірці 
певна кількість сленгової лексики характеризувалася ознаками, притаманними двом 
сферам спілкування одночасно, а саме професійній та соціально-побутовій, до яких 
належить більша частина досліджуваної лексики.
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ПЕРЕКЛАД СКЛАДНИХ АГРАРНИХ ТЕРМІНІВ  
З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

На сьогодні проблема перекладу складних аграрних англійських термінів 
українською мовою є недостатньо дослідженою і вимагає вивчення різноманітних її 
аспектів.

Метою статті є аналіз особливостей перекладу складних термінологічних 
сполучень аграрної тематики українською мовою.

Вивчення термінології постійно перебуває у сфері наукових інтересів як фа-
хівців у галузі термінології, так і лінгвістів. Мова динамічно розвивається і реагує 
на всі зміни, що відбуваються в інших сферах життя. Сільське господарство в цьому 
випадку не є винятком. У самому сільському господарстві відбуваються структурні 
зміни, пов’язані з розвитком технічної бази, зростанням спеціалізації і концентра-
ції виробництва, появою нових галузей і технологій обробки сировини, проблема-
ми, пов’язаними з екологічною ситуацією у світі. Все це вимагає опису структурно-
семантичних властивостей термінів, вивчення їх у плані змісту і в плані вираження.

Основними напрямками в дослідженні термінології стає поняття терміна, 
особливості його семантики, питання перекладу. Термін — особлива одиниця найме-
нування, що відрізняється від звичайного слова і не володіє лексичним значенням.

О.С. Ахманова визначає термін як “слово чи словосполучення спеціальної 
(наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене, отримане чи запозичене для точного 
вираження спеціальних понять і позначення спеціальних предметів” [1, с.95-96].

В.П. Даниленко також дотримується точки зору, що “термін – це слово (чи 
словосполучення) спеціальної сфери застосування, яке називає спеціальне поняття” 
[2, c.11].

Терміну сільського господарства, як і будь-якій іншій сфері, притаманна сис-
темність, внутрішня залежність одиниць всередині термінологій. Термін не називає 
поняття, а поняття йому приписується, тому і в словниках термін не тлумачиться, а 
визначається. Термін є членом певної системи термінологічного поля, поза яким він 
втрачає свою характеристику.

Виокремлюють такі лексичні труднощі науково-технічного перекладу: бага-
тозначність слів та вибір адекватного словникового відповідника або варіанта пере-
кладу слова, особливості іншого способу перекладу лексики, визначення межі припус-
тимості перекладацьких лексичних трансформацій, переклад термінів-неологізмів, 
абревіатур тощо [3, c. 12].

Серед стилістичних труднощів перекладу англійських науково-технічних 
текстів українською мовою варто назвати переклад метафоричних термінів, образної 
та необразної фразеології, кліше і розмовні лексичні елементи, жанрові особливості 
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науково-технічних текстів.

Головними шляхами вирішення зазначених проблем перекладу є, перш за 
все, належна ідентифікація таких проблем, по-друге, знання і вміння застосування 
адекватних способів і прийомів перекладу лексичних елементів, по-третє, прагматич-
на адаптація тексту оригіналу під час перекладу і, по-четверте, формування сталих 
навичок подолання різних лексичних, термінологічних та стилістичних труднощів 
перекладу з урахуванням норм української мови та жанрових норм культури мови 
оригіналу [3, c. 13].

Якщо елемент має еквівалент у мові перекладу, то перед перекладачем постає 
лише проблема вибору варіантного відповідника.

Однією з головних відмінностей термінів у вузькогалузевій літературі є зна-
чна насиченість тексту спеціальними термінами, які є засобом вираження, збережен-
ня та передачі спеціальних понять, зокрема у сільськогосподарській галузі. Переклад 
таких термінів потребує чіткого знання нової термінології, знань у аграрній науці, а 
також вміння передати їх рідною мовою. У сучасній науковій літературі, зокрема з 
аграрних проблем, ми часто стикаємося з таким явищем, коли термін має два і більше 
значень [4, c. 81]:

meal – борошно грубого помолу та кукурудзяне борошно;
producers – продуценти, виробники;
food – 1) їжа, корм; 2) продукти харчування; 3) поживні речовини.
Така багатозначність термінів створює нечіткість і підміну одного терміну 

іншим. І тут особливо важливо враховувати контекст, тобто лексичне і граматичне 
оточення даного терміну. Контекст допомагає виявити, чи вживається слово в своєму 
звичайному значенні чи в спеціальному технічному.

При перекладі складних слів часто використовують такий прийом перекладу, 
як калькулювання. Калькулювання можна застосовувати тільки тоді, коли утворений 
таким чином перекладний відповідник не порушує норми вживання і сполучуваності 
слів в українській мові: genetically modified organism (GMO) – генетично модифікований 
організм (ГМО); abiotic factor – aбіотичний фактор; chain reaction – ланцюгова реакція; 
natural selection – природний добір.

Описовий переклад – це такий прийом перекладу нових лексичних елементів 
вихідної мови, коли слово, словосполучення, термін чи фразеологізм замінюється 
в мові перекладу словосполученням (або більшим за кількістю компонентів 
словосполученням), яке адекватно передає зміст цього слова або словосполучення.

До описового перекладу висуваються такі вимоги: 1) переклад повинний 
точно передавати основний зміст позначеного неологізмом поняття; 2) опис не 
повинний бути надто докладним; 3) синтаксична структура словосполучення не 
повинна бути складною [3, c. 36].

Перед застосуванням цього прийому перекладу неологізмів необхідно 
виконувати попередню умову правильності перекладу неологізмів – переконатися, 
що в мові перекладу відсутній перекладний відповідник, щоб не створювати 
термінологічні дублети в мові перекладу. Наприклад, “biosolids” – тверда речовина 
біологічного походження. Цей термін перекладено описовим шляхом, так як він є 
новоутвореним, і в українській мові окремого стислого терміну для передачі його 
значення не існує.
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Отже, аналіз особливостей перекладу складних термінологічних 

сполучень аграрної тематики показав, що найважливішою проблемою досягнення 
еквівалентності перекладу аграрних текстів є передача вихідного змісту тексту за 
допомогою терміносистеми іншої мови. Різниця терміносистем – причина найбільших 
труднощів при перекладі текстів аграрної тематики. Звідси виникає необхідність 
дослідження терміносистем і пошуку шляхів перекладу частково еквівалентної та 
безеквівалентної лексики.
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КЛАСИФІКАЦІЇ 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ

У статті розглядаються сучасні підходи до визначення та класифікації тер-
мінологічних одиниць сучасної англійської мови з огляду на їх структурні та семан-
тичні особливості.

Ключові слова: термінологічні одиниці, структурно-семантична класифіка-
ція, терміни.

Структурно-семантические особенности классификации  
терминологических единиц английского языка

В статье рассматриваются современные подходы к определению и классифи-
кации терминологических единиц современного английского языка с точки зрения их 
структурных и семантических особенностей.

Ключевые слова: терминологические единицы, структурно-семантическая 
классификация, термины.

Structural and semantic features  
of the English terminological units classification

This article reviews new approaches to the definition and classification of the modern 
English terminological units in terms of their structural and semantic features.

Keywords: terminological units, structural and semantic classification, terms.

Проблеми термінології знаходяться сьогодні в колі найактуальніших питань 
лінгвістики, зокрема перекладознавства. Адже термінологічні одиниці належать до 
того шару лексики, яка, з одного боку, посідає значне місце в загально-національному 
словнику будь-якої мови, розвивається стрімкими темпами, користується під-
вищеним попитом серед фахівців будь-якої галузі суспільного життя й через це 
зосереджує на собі увагу багатьох філологів, а з іншого, – здатна створювати пев-
ні труднощі для перекладача не тільки науково-технічної, а й науково-популярної, 
науково-фантастичної, публіцистичної та навіть белетристичної літератури. Хоча 
переклад фахових текстів у жодному разі не зводиться лише до відтворення терміно-
логічних одиниць мовою перекладу, та все ж без знань, пов’язаних з походженням, 
способами утворення, класифікацією, функціонуванням (у межах певної терміносис-
теми та поза нею), особливостями перекладу сааме термінів, адекватний переклад 
виявляється неможливим.

Саму тому, актуальність обраної теми зумовлюється необхідністю визна-
чення характеристики термінів та проведення комплексного аналізу структурно-
семантичних особливостей термінологічних словосполучень. Це питання гостро по-
стає в межах науково-технічної літератури, яка насичена специфічною лексикою, а 
особливо термінами, чиї характеристики розглянуто в статті.
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Мета статті полягає у висвітленніособливостей термінологічних одиниць су-

часної англійської мови на основі структурно-семантичних класифікацій.
У сучасний період великий інтерес у лінгвістиці викликають проблеми галу-

зевих термінологічних систем, розширення їх меж, збільшення кількості компонен-
тів, які входять до них. Науково-технічний прогрес вносить значні зміни у всі сфери 
розвитку суспільства, в тому числі у мовну картину світу, в зв’язку з чим виникає на-
гальна потреба вдосконалення системи передавання та обробки інформації, співро-
бітництва науковців різних країн у найрізноманітніших сферах науки й техніки. Одна 
з найістотніших змін полягає у тому, що переважну частину лінгвістичного фонду 
складає фахова лексика, і доля термінів у лексичному складі мови стрімко зростає. 
Незважаючи на те, що термінологія нараховує велику кількість одиниць, нею корис-
тується менша частина населення, а тому термінологічна лексика у своїй більшості до 
загального словника мови не потрапляє. Тому цілком природно, що лінгвісти нада-
ють велике значення вивченню закономірностей утворення термінів, їх структури та 
семантики, аспектам упорядкування, питанням перекладу; розглядають терміноло-
гію як важливу складову сучасної літературної мови.

Перед тим, як розглянути різні класифікації термінів, важливо спочатку на-
дати визначення поняття «термін». Так, М.І. Мостовий дає таке визначення терміна: 
«термін – це слово або словосполучення з історично умотивованим чи умовно за-
кріпленим значенням, що відбиває одне поняття у спеціалізованій галузі знання чи 
виробництва» [6, 191].

У той час як В.І. Карабан трактує термін як «мовний знак, що репрезентує 
поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки. Він вважає, що науково-
технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів» [4, 54].

Проте А.Я. Коваленко тлумачить термін, як «емоційно нейтральне слово чи 
словосполучення, яке вживається для точного вираження понять та назв предметів» 
[5, 257]. Тож термін є мовним засобом вираження спеціального поняття та основна 
одиниця термінологічної системи, тому багато науковців робили спроби класифіку-
вати терміни.

Існує чимало різноманітних класифікацій, в яких терміни групуються на різ-
ними характеристиками: за змістом, за мовною формою, за функцією, за внутрішньо- 
та зовнішньомовними ознаками. Звичайно, всі ці класифікації важливі та необхідні. 
Також потрібно знати деякі глибинні ознаки термінів, які лежать в основі, з одного 
боку, відмежування термінів від суміжних мовних одиниць, а з іншого – розподілу 
термінів на типи за цими ознаками.

Мовознавець А.С. Д’яков [2, 13-14]виокремлює терміни за способом 
творення[2, 13-14]:

1. Терміни-кореневі слова:
• корінна непохідна лексика;
• запозичена непохідна лексика.
2. Похідна лексика:
• терміни, утворені за допомогою суфіксації;
• терміни, утворені за допомогою префіксації.
3. Терміни-складні слова.
4. Терміни-словосполучення.
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5. Терміни-абревіатури.
6. Літерні умовні позначення.
7. Символи, наприклад, математичні, хімічні, астрономічні та інші символи.
8. Номенклатура.
Істотною ознакою термінів є позначення ними загальних, спеціальних по-

нять; таким чином терміни протиставляються іншим номінативним класам лекси-
ки, які слугують для позначення власних та одиничних понять. Типи термінів зале-
жать від типів загальних понять. Передусім, загальні поняття матерії та її атрибутів. 
Далі фігурує певна кількість загальнонаукових, а також загальнотехнічних понять, 
які використовуються у будь-якій науці або галузі техніки, у визначенні специфіки 
їх понять: система, метод, виробництво. До них відносяться міжгалузеві поняття, 
які використовуються не в усіх, але у багатьох галузях знань, наприклад, «інформа-
ція», «моделювання». Нарешті, в кожній галузі знань і діяльності існують специфічні 
поняття різної міри узагальненості – від найбільших класів до найменших видів [7, 
248].

Таким чином, залежно від категорії спеціалізації значення, терміни можна 
поділити на:

• загальнонаукові терміни, сферою вживання яких є майже всі галузеві тер-
мінології (наприклад, напруга, потенціал тощо);

• міжгалузеві терміни, тобто терміни, які зустрічаються або в споріднених, 
або у віддалених галузях (наприклад, leader у гірничій справі має значен-
ня — направляюча стріла копра, у технічному значенні — ходовий гвинт);

• вузькогалузеві терміни — це терміни, які вживаються лише в одній галузі 
науки (наприклад, прикладне програмне забезпечення тощо) [3, 22-24].

Для правильного перекладу терміна важливо знати його словотвірну і мор-
фологічну структуру та семантичні відмінності від загальнонародних слів.

За будовою А.Я. Коваленко поділяє терміни на:
1) прості, які складаються із одного слова;
2) складні, які складаються з двох слів і пишуться разом, через дефіс або 

окремо;
3) терміни-словосполучення, які складаються з декількох компонентів.
Терміни-словосполучення поділяються на 3 типи. Так, до першого типу на-

лежать терміни-словосполучення, компонентами яких є самостійні слова, які можуть 
вживатися окремо і які зберігають своє значення: brake– гальмо; gear – механізм, при-
лад.

Але терміни словосполучення, які складаються із таких компонентів, набу-
вають нового значення і мають свою змістову самостійність, наприклад: brakegear – 
гальмове обладнання; electricmotor – двигун, який приводиться в дію електрикою. Для 
них характерною є можливість їх розчленування і виділення компонентів із слово-
сполучень у самостійні терміни.

До другого типу відносяться такі терміни-словосполучення, які мають один із 
компонентів технічний термін, а другий – загальновживаної лексики. Компонентами 
такого типу можуть бути два іменники або іменник і прикметник. Цей спосіб утворен-
ня науково-технічних термінів більш продуктивний, ніж перший, де два компоненти 
є самостійними термінами: backcoupling – зворотній зв’язок; variablecapacitor – пере-
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мінний конденсатор. До цього типу належать також такі терміни, другий компонент 
яких уживається в основному значенні, а в сполученні з першим компонентом він є 
самостійним терміном, спеціальним для певної галузі техніки: electriceye – фотоеле-
мент; atmosphericdisturbances – атмосферні перешкоди.

До третього типу належать терміни-словосполучення, обидва компоненти 
яких є словами загальновживаної лексики і тільки сполучення цих слів є терміном. 
Такий спосіб утворення науково-технічних термінів непродуктивний.

Терміни третього типу термінологічно не розкладаються і зв’язок між ком-
понентами тісний: linewire – провід під напругою; livestream – свіжий пар. Компоненти 
цього типу можуть уживатися як звичайне сполучення прикметника з іменником, 
тобто в прямому значенні: thermalstress – термічна напруга; progressiveillumination – 
послідовне освітлення.

Терміни об’єднуються в термінологічні системи, які виражають поняття однієї 
галузі знань. У кожній термінологічній системі утворюються певні групи, для яких за-
гальним є їх належність до класу предметів або до класу процесів, властивостей і т.д.

Основна кількість термінів утворилась за рахунок загальновживаних слів, 
взаємного проникнення із різних галузей техніки, запозичень із міжнародної лексики 
за словотвірними моделями, які характерні для сучасної англійської мови [5, 259-260]. 
Згідно класифікації О.В. Суперанської можна розподілити терміни-словосполучення 
за різними видами складових:

• терміни-слова: виражені єдиним словом;
• терміни-словосполучення:
а) вільні словосполучення, де кожний з компонентів – термін, що може всту-

пати в двосторонній зв’язок;
б) зв’язані словосполучення, де ізольовано взяті компоненти можуть і не 

бути термінами, але в поєднанні вони утворюють термін-словосполучення;
• багатокомпонентні терміни: такі терміни можуть бути три-, чотири- і біль-

ше компонентними і представлені вони в значно меншій кількості [7,  83].
Важливою особливістю цієї класифікації є те, що можна розрізнити поняття 

терміна-словосполучення та багатокомпонентного терміна.
Багато авторів, що досліджували терміни, робили спробу класифікувати ці 

одиниці. Так, М. І. Мостовий [6, 191-192] поділяє термінологію на номенклатуру і 
професіоналізми.

Номенклатура є сукупністю спеціальних термінів-назв, які вживаються в 
окремій фаховій сфері. Своєрідно визначав номенклатуру Г. О. Винокур, під якою 
розумів систему повністю абстрактних і умовних символів, єдине призначення яких 
полягає у тому, щоб дати максимально зручні з практичної точки зору засоби для ви-
значення предметів, речей без прямого відношення до потреб теоретичної думки, яка 
оперує цими речами [1, 161-167].

Професіоналізми є дублетами науково-технічних термінів, які не складають 
замкнутої системи. Вони визначають спеціальні поняття, знаряддя або продукти пра-
ці, виробничі процеси, народні ремесла. Вони носять чіткий місцевий характер, і їм 
властива деяка емоційність, що викликана особливостями просторіччя. Внаслідок 
цього професіоналізми відносяться до окремого підвиду діалекту, особливо якщо 
вони вживаються поза межами виробничих стосунків.
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Зазначене вище дозволяє зробити такі висновки. Досліджено, що поняття 

«термін» є неоднозначним та дискусійним у сучасній лінгвістиці. Загалом термін – це 
емоційно нейтральне слово, яке вживається для позначення специфічних предметів 
або знаків у певній галузі знань. Терміни було розподілено згідно з їх класифікації 
щодо способу творення, спеціалізацією значення, морфологічною структурою та 
складовими. Встановлено, що є деякі розбіжності між вченими щодо одного визна-
чення терміна, але основні його характеристики та види визначено.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АРХАЇЗМІВ  
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

Архаїзми в англійській мові як лексичне явище сформувалися під впливом 
сучасної літературної та розмовно-побутової мови. Адже ще декілька століть тому 
архаїзми вважалися словами широкого вжитку, а вже сьогодні вони виступають у 
ролі застарілих одиниць, які характеризують предмет, явище, значення, що існують 
і сьогодні, але саме слово вже не використовується. У англійській мові архаїзми ще 
виконують роль професійного жаргону, який особливо притаманний юриспруденції. 
Не зважаючи на те, що застарілі слова додають до англійської мови певного колори-
ту, саме вони є одною з перших проблем у перекладознавстві. Переклад англійських 
архаїзмів на інші мови світу спричиняє ряд непорозумінь. Актуальність даної теми 
полягає в тому, що перекладач стикається з проблемою перекладу архаїзмів дуже час-
то. Але ці складності, з іншого боку, викликають інтерес до даної теми. При перекладі 
архаїзмів відтворюється історія культури мови, і ми бачимо, що способи утворення 
значень в оригіналі та перекладі різні. Таким чином, переклад архаїзмів повинен бути 
розглянутий за такими параметрами: дослівний переклад і адекватна заміна.

Основним джерелом архаїзмів в англійській мові архаїзмів є художня літе-
ратура і поезія. Герої історичних романів говорять сучасною літературною мовою, 
а вміло використані авторами архаїзми створюють відчуття епохи. Наприклад, ві-
домий англійський письменник В. Скот у своїх романах використовував неабияку 
кількість архаїзмів. Письменник не копіює мову минулих епох. Він обмежується по-
рівняно невеликою кількістю архаїчних слів і виразів, причому більшість цих слів і 
виразів відносяться до застарілих, а не до старовинних Наприклад: methinks, haply, 
in troth, nay, travail, repast та ін. [3]. Також полюбляє архаїзми англійська детективна 
леді А. Крісті, яка майже в кожному своєму творі використовує дане явище. Прізвища 
французького походження, англійські історичні терміни, назви медичних препара-
тів та ядохімікатів — всі ці назви Крісті використовує для підкреслення англійського 
колориту. Наприклад, Paul Renauld, ім’я французького походження, перекладається 
українською як Пол Рено[1].

З архаїзмами англійська мова стикається дуже часто. Також архаїзованими 
можуть бути термінологічні одиниці, зокрема терміни юриспруденції. Мова різних 
юридичних документів, ділових листів, договорів, угод та ін. Прагнучи максимально 
наблизитися до мови законів, англійська мова рясніє архаїзмами. Такі слова і слово-
сполучення, як hereinafter named, beg to inform, aforesaid, hereby, therewith та ін. є арха-
їзмами з термінологічної забарвленням.

Архаїзми, що використовуються для надання мові високої урочистості, па-
тетичного тону, розглядаються як поетизми. Поетизми являють собою неоднорідний 
пласт слів сучасної англійської мови, що включає і архаїзми, які вживаються поетами 
з особливою стилістичною метою, наприклад, whilome, ne, leman і багатьох інших. 



61

Cборник научных докладов: ОБЩЕСТВА ЗНАНИЙ  
До цих архаїчних поетизмів відносяться також застарілі в сучасній англійській мові 
форми, наприклад, форми 3-ї особи однини теперішнього часу – eth (casteth) і слів, 
одне зі значень яких застаріло. Наприклад, в реченні «Deserted is my own good hall, its 
hearth is desolate» — слово «hall» має значення palace — палац, замок, будинок — зна-
чення, яке зараз є архаїчним. Наведемо кілька прикладів найбільш уживаних поетиз-
мів англійської мови. Іменники: billow (wave), swain (peasant), main (sea). Прикмет-
ники: yon (there), staunch (firm), hallowed (holy). Дієслова: quit (leave), fare (walk), trow 
(believe). Переважно вживаються сильні форми минулого часу: wrought (worked), bade 
(bid), clad (clothed). Прислівники: haply (perhaps), oft (often), whilome (formerly). Займен-
ники: thee, ye, aught (anything), naught (nothing). Союзи: albeit ‘although, ere (before) o’er 
(over) та ін. [2].

Також в англійській мові виникає ситуація, коли навіть явище, предмет або 
дія, описані архаїзмом, зараз вже не вживається взагалі. Так, наприклад, accolade, 
acton, angel, antiquary, battle ax, cross-bow, sword, coat of mail, galley, brougham, coach, 
hansom, harpsichord, lyre, gorget, mace, than, goblet, baldric , seneschal, yeomen, squire, 
homage тощо — ці слова застаріли, тому що вийшли з ужитку предмети і поняття, які 
ними позначаються. У англійській лексикології архаїзми, тобто слова, які остаточно 
вийшли з мови і отримали позначку «старовинне», позначаються терміном «obsolete 
words». Їх значення зрозумілі, проте вони вже практично не вживаються. Навряд чи 
ми сьогодні почуємо такі слова: ere (poet, or old use) = before; hither (here) і thither (there); 
office у значенні duty; deck у значенні decorate, dress; bethink (lit. or old in use) = to cause 
(oneself) to be reminded or consider. Застарілими є і слова fain = (would) rather; durst = 
past. p. of dare; nay = obs. no; aught = lit. for all I know / care; а також прикметник affrighted 
(poet). Переклад архаїзмів є дуже складною справою, тому цей процес поділяється на 
етапи виконання та має деякі особливості [3].

Перший етап перекладу, який називається сприйняттям тексту, включає в 
себе доперекладне сприйняття твору, коли перекладач намагається глибоко осмис-
лити і відчути текст, і власне перекладне сприйняття, тобто безпосереднє сприйнят-
тя конкретних слів, речень, фраз і т.п. в момент перекладу. Коли зміст фрази твору 
визначений, відбувається перехід до другого етапу процесу перекладу — до відтво-
рення мовою перекладу форми оригіналу. Сприйнявши семантичну і емоційно-
експресивну інформацію, перекладач відтворює цю інформацію, прагнучи зберегти 
її повний обсяг.

Проблема перекладу архаїзмів бачиться нам наступним чином:
1. Автор зображує конкретну історичну епоху, старанно копіюючи її мову, 

описуючи реалії. Тут головним помічником перекладача є словники, і він буде за-
стосовувати адекватний переклад. Під адекватністю слід розуміти не тільки відповід-
ність даному перекладному слову, але і всьому словесному оточенню, тобто контек-
сту. Адже зазвичай перекладаються не окремі слова, а думки, виражені не одним, а 
кількома словами. Тому було б логічно вважати мінімальною «одиницею перекладу» 
не слово, а словосполучення або навіть смислову групу, яка має відносно закінчений 
відрізок думки.

В англійській є синонім amicable, але поєднання amicable relations рідко зу-
стрічається в англійській та американській пресі. The forbidden fruit по- російськи — 
заборонений плід, тоді як a forbidden performance — заборонений спектакль. No smoking 
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зазвичай перекладається «Курити заборонено», але навряд чи хто-небудь скаже: 
«Я заборонив своєму синові палити» замість «Я заборонив» [3].

Деякі складнощі викликає переклад на англійську мову російських казок з 
притаманним їм місцевим колоритом та використанням суто російських архаїзмів. 
Наприклад, у перекладі «Казки про рибака і рибку» також вжита заміна: звернення 
«бариня-пані-дворянка» перекладено відповідним поєднанням звернень в англійській 
мові — «Mistress-Madam-M’lady». Також у цьому творі словосполучення «бояри та 
дворяни» переведено як «nobles and lords». Підміна національного колориту очевидна, 
проте, повертаючись до вищесказаного, слід звернути увагу на те, що потенційний 
читач казки — дитина, внаслідок чого надлишок «чужого»   по відношенню до мови 
читача в творі небажаний. В оповіданні М. Шолохова «Чужа кров» зустрічаються ро-
сійські реалії радянського періоду, для перекладу яких на англійську мову перекладач 
використовує, зокрема, уподібнений переклад. Наприклад, «продрозкладка» переда-
ється в англійському варіанті словосполученням «Food Requisitioning» (дослівно – «ви-
лучення продуктів харчування»).

Архаїзми, використовувані в авторському оповіданні в більшості своїй є іс-
торичними, вони служать для створення історичного тла роману, роблячи соціальне 
ставлення і культуру минулого більш яскравими і живими. Введення архаїзму в худож-
ній текст може розглядатися як стилістичний прийом або як мовленнєва помилка.

Мовний матеріал неодмінно впливає на характер переданого повідомлення. 
Сучасна теорія перекладу наполегливо підкреслює необхідність збереження націо-
нальної та історичної специфіки оригіналу. Труднощі для перекладача при передачі 
історичного і національного колориту виникає вже з того, що тут перед ним не окремі, 
конкретно вловимі, що виділяються в контексті елементи, а якість, в тій чи іншій мірі 
властиве всім компонентам твори: мовною матеріалу, формою та змістом. На цьому 
тлі виділяється проблема перекладу архаїзмів. Наприклад, «Дон Кіхот» Сервантеса 
був написаний мовою нейтральною, для сучасного йому читача історично і націо-
нально незабарвленою, для того часу абсолютно позбавленою архаїчності. Логічно і 
перекладати його в цілому незабарвленою чистою рідною мовою. Літературний твір 
історично обумовлений і, отже, неповторний, між оригіналом і перекладом не може 
бути тотожності (як між двома дублікатами або між оригіналом і копією), тому не-
можливо зберегти повністю специфічність оригіналу [1].

Отже, розглянувши різні методи перекладу архаїзмів і труднощі, які при цьо-
му зустрічаються, можна зробити висновок про те, що перекладач повинен передати 
засобами цільової мови ту атмосферу і емоційність і той інформаційний потенціал, 
який закладений в оригіналі. Тому, архаїзми грають дуже важливу роль в акценту-
ванні на місцевий колорит та притаманну йому своєрідність. Наведемо деякі при-
клади архаїзмів в англійській мові, які і сьогодні можуть вживатися у специфічній 
історичній або юридичній англійській літературі.

1. Hither — «сюди»(суч. – here). При цьому форма hither, хоча і є застарілою на 
сьогоднішній день, відноситься до ранньої сучасної англійської. Є більш стара форма 
— hider, що прийшла з протогерманської мови. Однак, незважаючи на схожість hither і 
here тотожності між ними немає. «Here» походить від зовсім іншого слова зі значенням 
«бути в цьому місці», hither носить трохи інший смисловий відтінок — «рухатися сюди», 
недарма є ідіоматичний  вираз зі зна- ченням «туди-сюди» — hither and thither.
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2. Betwixt — «між». Вживається сьогодні синонім between. Як це неважко по-

мітити, застаріле слово брало участь у словотворенні сучасної лексичної одиниці.
3. Hearken або harken — «прислухатися». Деякі джерела стверджують, що це 

історизм, тобто застаріле слово, яке не має аналогів в сучасній мові, однак в зару-
біжних словниках можна побачити позначку archaic. Знову ж, зв’язок hearken і hear 
(суч. «слухати») згідно словникам існує, тому стверджувати, що це слово означає те 
явище, яке зникло або вийшло з ужитку не можна.

А ось слово phaeton не є архаїзмом. Адже фаетони, відкриті чотириколісні 
коляски, вже не використовуються, і назавжди залишаться предметом з минулого. 
Таким чином, історизм — це те, що характеризує епоху. Ці слова застаріли разом з 
явищами або предметами, які вони описують. Архаїзми — це застарілі одиниці мови. 
Вони б з успіхом використовувалися і сьогодні , якби їх не потіснили нові форми.

У сучасній англійській мові архаїзми, якщо й використовуються, то найчас-
тіше зі стилістичною метою: або щоб відтворити колорит минулої епохи, або щоб 
надати мові особливу урочистість, піднесеність. Вивчаючи такі слова, можна скласти 
правильне уявлення про процеси старіння та оновлення лексики. У свою чергу, ро-
зуміння цих процесів відкриває можливості точного словотвору, який обов’язково 
супроводжує будь-яку діяльність, пов’язану з відкриттям нового.
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Саме слово «омонім» походить від грецьких слів «homos», тобто «однако-
вий», і «onyma» – ім’я. Іншими словами, омоніми – це слова, які є однаковими за 
написанням або звучанням, але різними за змістом, значенням. Ось і виходить, що 
часом чуємо певне слово, а визначити його значення не можемо, так як за звучанням 
йому може відповідати кілька слів. Крім цього, омонімія представляє ще одну склад-
ність – почувши слово, можна не визначити, про що йде мова, а, отже, буде пробле-
матичніше шукати це слово у словнику.

Омоніми в анлійській мові – це тема, яка є завжди актуальною. Омонімія є 
характерним процесом, неминучим, закономірним результатом стихійного розвитку 
мови. Омонімія – це абсолютна лінгвістична універсалія. Наявність омонімів в при-
родних мовах обов’язкова й закономірна [2, с. 94].

Авторитетний вітчизняний англіцист М. Я. Блох виокремлює декілька мов-
них рівнів: фонемний (рівень суто диференційних одиниць), морфемний (рівень 
абстрактних сигніфікативних значень), лексемний (рівень монономінативних оди-
ниць), рівень «денотем» (рівень «фразем» – поліномінативних одиниць – як його 
найвищий підрівень), рівень «пропосем» (речень як предикативних одиниць), рівень 
«суперпропосем» (понадреченнєвих тематичних утворень); останні два утворюють 
рівень «диктем» (елементарних тематичних сегментарних одиниць безперервного 
тексту) [1, с. 12].

Проблема граматичної омонімії досліджувалась у наукових працях таких ві-
тчизняних і зарубіжних мовознавців, як Л. Алегзандер, Д. Бомонт, К. Граугер, Дж. 
Іствуд, Л. С. Бархударов, М. Я. Блох, М.  А. Ганшина, Є. М.Гордон, В. А.Жигадло, 
І. П. Іванова, Б. О. Ільїш, Н. О. Кобріна, О. О. Корнєєва, І. П. Крилова, Ф.  І. Маулер, 
Л. В. Малаховський та ін. Така популярність обраної нами проблеми, підтверджує 
актуальність її дослідження.

Мета дослідження полягає в труднощах класифікування омонімів, визна-
чення їх значення в англійській мові.

Об’єктом дослідження є лексична омонімія як одне з явищ, притаманних 
англійській мові.

Класифікація граматичних омонімів побудована за ієрархічним принципом, 
до якої внесено:

1. Омоморфи – зв’язані (у тому числі нульові) морфи, які несуть різні грама-
тичні і/або лексико-граматичні значення.
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2. Неконверсивні лексико-граматичні омоніми, які виконують різні грама-

тичні функції і відрізняються синтаксичною дистрибуцією.
3. Омоформи – словоформи, які марковані омоморфами і тому відрізняють-

ся за своїм граматичним значенням; їх можна розглядати в декількох значеннях:
– як слова, побудовані за однією формулою, що містять омоморфи, абсолют-

но незалежно від того з якою лексичною одиницею пов’язані ці омоморфи;
– як слова позначені ще й лексичною омонімією;
– як форми одного слова. Цей вид омоморфії можна розділити на два під-

види: внутрішня (омоморфи належать до однієї парадигми) і зовнішня (омоморфи 
належать до різних парадигм). [3, с. 20]

Виникнення омонімів у мові обумовлено різними причинами. По-перше, 
вони могли з’явитися, в результаті історичних фонетичних змін, коли на певному 
етапі відбувся збіг слів, які раніше були різними за вимовою [6,с.78]. По-друге, ці 
лексичні одиниці могли виникнути завдяки семантичному зсуву за суміжністю (ме-
тонімічному перенесенню) [5, с. 45].

Суфікс –ly – один з тих суфіксів, у яких яскраво виражене функціональ-
не значення, тобто значення частини мови. Англійський прикметник має спільні 
функціонально-семантичні властивості з прислівником. Це насамперед однакові 
форми словотворення або відсутність таких форм. Так, одним із способів словотво-
рення, спільним і для прикметників і для прислівників, є словотворення за допомо-
гою суфікса -ly: friendly, cowardly, poorly, sickly, lovely, lonely тощо.

Для диференціації омонімічних форм на -ly слід наголосити, що при-
кметники характеризують предмет, особу чи явище і виступають в атрибутивній 
функції. Водночас прислівники характеризують дію чи стан. Наприклад: He is a 
cowardly man (cowardly used as an adjective). – Він боягузливий чоловік. He behaved 
cowardly in that incident (cowardly used as an adverb). – У тій ситуації він повівся 
боягузливо.

Спостереження показують, що більшість омонімів в англійській мові утво-
рилося внаслідок випадкового збігу форми при фонетичних змінах і запозиченнях, а 
також в результаті компресії словосполучень і при конверсії.

Розглянемо конкретні приклади омофонів:
-aught «щось; дещо; що-небудь». Як прикметник: «у будь-якому від :[t :פ]

ношенні; у будь-якій мірі», наприклад: For aught I know «Наскільки мені відомо.» – 
оught – модальне дієслово, що виражає: 1.повинність: I ought to go there «Мені слід 
було б піти туди»; 2.ймовірність: The telegram ought to reach him within two hours «Він, 
ймовірно, отримає телеграму не пізніше, ніж через дві години; 3.докір.»: You ought to 
have written to her «Тобі слід було б написати їй (а ти не написав)» [4, c. 59].

[ бεа ]: bare – «1.голий, оголений 2.пустий; позбавлений ( чого-небудь); 
бідний; 3.поношенний; 4.простий; 5.найменший; 6.електр.неізольований» –bear 
«1.медвідь; 2.грубий, невихована людина» – bear «1.носіть, нести; переносити; перево-
зити; 2.витримувати; нести вантаж, важкість; підтримувати, підпирати; 3.виробляти; 
4.живити (мати почуття); 5.терпіти, виносити; 6.триматися, вести себе» [4, c. 59].

[fα: ðə]: father «1. батько; 2. родоначальник, прабатько; 3.fathers «старійши-
ни» 4. покровитель, заступник, «батько рідний»; 5.творець; натхненник; 6. духовний 
батько, єпископ: the Holy Father «папа римський» – farther – порівняльна ступінь 
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від прикметника far «1. дальній, далекий; 2.більш віддалений; подальший, пізніший; 
3.додатковий» [4, c. 60].

[fכ:]: four «чотири» – for «для, заради» – fore «морск. ніс, носова частина суд-
на» [4, c. 60].

[dzel] gel «хім. гель» – jell «1.желе 2.холодець» [4, c. 60].
[hi: l]: heal «1.виліковувати, зцілювати; 2.заживати, загоюватися» – heel 

«1.пятка, п’ята; 2.пятка (панчохи або шкарпетки); задник (черевика); 3.каблук; 4. за-
дній шип підкови; 5. шпора (півня) ; 6. залишок (кірка хліба, сиру тощо); 7.обманщик; 
негідник, мерзотник; 8.грань, вершина, ребро» [4, c. 60].

[ai] I «я» – eye «око» [4, c. 61].
[night]: knight «лицар» – night «ніч» [4, c. 61].
[nit]: knit «в’язати (панчохи і т.п.)» – nit «гнида» [4, c. 61].
[mait]: might «1.могутність, міць; 2.енергія, сила» – might – «форма минулого 

часу модального дієслова to may «могти, мати можливість; бути ймовірним» [4, c. 61].
[au כ]: our «наш» – hour «1. година; 2.певний час дня» [4, c. 61].
[peel]: peal «1. дзвін дзвонів; дзвін; 2.підбір дзвонів; 3.гуркіт (грому); гуркіт 

(знарядь);» peal of laughter «вибух сміху» – peel «кірка, шкірка, лушпиння» – peel «чо-
тирикутна вежа на кордоні Англії та Шотландії» [4, c. 61].

[ sək ]: sac «1.сумка; 2.сак (пальто)» – sack «1. мішок; 2.свободное вільне жіно-
че плаття (модне в XVIII столітті); 3.сак (пальто) – sack «розграбування» [4, c. 61].

[ teil ]: tale «1.розказувати повість. 2.(часто в множині tales «вигадки; плітки»); 
3.рахунок, число, кількість» – tail «1.хвіст; 2.коса; 3.нижня задня частина, край; 4сви-
та; 5. кінець, заключна частина (чого-небудь); 8.у множині tails «покидьки, залишки;» 
9. менш впливова частина (політичної партії); слабша частина (спортивної команди); 
10.авіац. хвіст; 11.зворотна сторона монети; 12.нижній обріз сторінки» [4, c. 61].

[wi:l]: wheel – «1.колесо; коліщатко; 2.рульове колесо, штурвал; 3. механізм; 
4.кружляння, коло, оберт; 5.прядка; 6.гончарний круг; 7.колесо фортуни, щастя; 
8.приспів, рефрен; 9.велосипед; 10.військ. плече в словосполученнях left wheel! «Ліве 
плече!», Right wheel! «Праве плече!» – Weal – добробут, благо» [4, c. 61].

[weist]: waist «1.талія; 2. перехоплення, звуження; вузька частина (скрипки і 
т.д.)» – waste «1. пустеля; 2. втрати; спад, збиток, псування; 3. зайва трата; 4.покидьки, 
відходи, угар, відрізки, лом; 5. юрид. розорення, псування; недбале ставлення (особ. 
орендаря до чужого майна)» [4, c. 62].

[ju:]: yew «деревина тисового дерева» – you «ти; ви» – u двадцять перша буква 
англійського алфавіту [4, c. 62].

[tɜ:rn]: tern «1.Три предмета; три числа тощо; трійка; 2.три виграшних квитка 
в лотереї» – turn «1.оборот (колеса); 2 . поворот; 3. зміна напрямку; 4. вигин, (дороги), 
закрут (ріки); 5.зміна (стану); 6.черга; 7.послуга; 8.черговий номер, програма, вихід, 
сценка, інтермедія; 9.коротка прогулянка,поїздка; 10. здатність, склад (характеру, ро-
зуму); стиль, манера; відмінна риса; 11. (робоча) зміна; 12.короткий період діяльності; 
13. потрясіння, шок; напад, припадок. 14. зворот, (побудова фрази ): a turn of speech 
«мовний зворот»» [4,  c. 61].

Прикладів може бути ще багато. Ось чому необхідно мати такий великий 
словниковий запас, щоб без проблем визначити почуте слово, звіряючи його з кон-
текстом.
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Таким чином, спостереження над омонімами в англійській мові дають змогу 

зробити наступні висновки: наявність омофонів в англійській мові обумовлено кон-
кретними фонетичними законами, пов’язаними:

1) з однаковою вимовою різних голосних або сполучень різних голосних в 
певній позиції;

2) з однаковою вимовою різних приголосних в певній позиції;
3) з однаковою вимовою одночасно і різних приголосних, і різних голосних 

або сполучень голосних в певній позиції;
4) невиголошеного:
а) початкового приголосного;
б) другого приголосного.
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Народна казка – один із основних видів народної творчості, особливістю якого 
є відсутність автора і те, що з роками вона може змінюватися. Казкою називають різні 
види усної прози, саме тому з цього приводу виникає чимало суперечок у визначенні 
її жанрових особливостей. Проблема при перекладі народних казок пов’язана з 
особливостями її художньої форми. Перекладачі зазвичай надають їй національного 
колориту, оскільки казка має бути максимально доступною для читачів, зокрема 
молодшого віку. Ще однією особливістю казки є те, що це поетична вигадка і слухачі 
чи читачі часто сприймають її як гру фантазії, проте в ній завжди закладені приховані 
зв’язки з дійсністю.

Актуальність цього дослідження визначається необхідністю подолання 
одного з найважливіших аспектів теорії перекладу – проблеми «неперекладного».

Мета статті полягає у визначенні способів перекладу неперекладних одиниць 
у народних казках.

Питання «неперекладного» у народних казках вивчали такі відомі науковці: 
Р. Зорівчак, О. Чередниченко, Б. Ажнюк та М. Стріха. Казка – оповідальний, зазвичай 
народно-поетичний, твір з вигаданими персонажами та подіями, часто із залученням 
чарівних, фантастичних сил [Тлумачний словник російської 1992: 720]. Зміст казки 
зберігає життєву правдоподібність, що сповнена побутовими деталями та традиція-
ми певного народу. Казковий світ завжди приваблював, захоплював та вражав своєю 
незвичністю та фантастичністю.

Народні казки різних країн світу мають низку спільних рис. Тож в україн-
ських казках простежуємо багато спільного з казками інших народів, зокрема ан-
глійців і німців. Дослідники докладно вивчили національні традиції, колорит та 
особливості кожного народу і створили покажчик уставлених казкових сюжетів, 
засвідчивши їх повторюваність у просторі і часі. Більшість сюжетів не запозичені, 
а успадковані від давніх часів і доносять до нас традиції, звичаї, обряди та побут 
тих віків.
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Текст казки – письмовий варіант усної історії, яка з часом може змінювати-

ся. Розповідь, яка роками передавалася лише усно, стає графічним документом, але 
граматика, образи та її стиль ґрунтуються на усних принципах вбираючи в себе всю 
красу та неповторність тієї чи іншої мови. Ці особливості стають ще більш поміт-
ними, коли виникає потреба перекладу казки іншою мовою. Адже кожен народ має 
свою культурну спадщину, яка характерна саме для нього. Національний характер 
будь-якого народу має певну систему цінностей, якостей, рис, думок та прагнень. Все 
це втілюється в казках і передається майбутнім поколінням.

Переклад – це складний і багатогранний вид діяльності. У перекладі зіштовху-
ються різні культури, особистості та способи мислення. Неперекладність – це власти-
вість тексту чи висловлювання однією мовою, що немає відповідного еквівалента в ін-
шій. Наприклад, терміни неможливо віднести ні до цілком перекладних одиниць, ні до 
цілком неперекладних. Складність їх перекладу залежить від їх походження і навіть від 
компетентності перекладача. Тільки володіючи мовними засобами жанру (традицій-
ними казковими формулами, постійними епітетами, словосполученнями), зберігаючи 
основну рису жанру – казковість перекладач може сподіватися на успіх своєї праці [2].

Семантика тексту казки викликає особливе зацікавлення науковців у плані 
вивчення образів текстів цього жанру. Художні образи персонажів, запропоновані 
в текстах казок, є носіями концептуальної інформації. Особливістю казки є те, що її 
персонажі є уособленням добра і зла, вони увібрали різні людські риси, адже в казках 
закладений досвід, накопичений людством протягом століть.

Аналізуючи переклад різних текстів варто зауважити, що досить часто не 
лише окремі терміни, а й цілі висловлювання є лексичними одиницями, що не мають 
схожого поняття в мові перекладу. У випадку порівняння мов науковці виявляють 
поняття, назви, явища, які є в лексиці однієї мови та відсутні в іншій. Такі лексичні 
одиниці чимало лінгвістів, зокрема О. М. Верещагін і В. Г. Костомаров, відносять до 
неперекладних стверджуючи, що слова, зміст яких не можна порівняти з певними 
іншомовними поняттями називаються безеквівалентними [3, c. 42].

Дослідженням неперекладного в англомовних перекладах української прози 
займалася відомий український філолог та перекладознавець Р. Зорівчак. Науковець 
виокремлює дев’ять способів перекладу зазначених одиниць: комбінована реномі-
нація, дескриптивна перифраза, транскрипція (транслітерація), ситуативний відпо-
відник, калькування, гіперонімічне перейменування (генералізація), транспозиція 
на конотативному рівні, метод уподібнення (синонімічна заміна) та контекстуальне 
тлумачення реалій [4].

Відомо, що жанр казки дуже розмаїтий, її естетичні функції доповнюються 
і переплітаються з пізнавальними, морально-етичними, соціально-виховними і роз-
важальними, ці функції перекладач має передати іноземним читачам.

Важливу роль у казках відіграють й власні назви. Так, у художній літературі ви-
користовуються звичайні і вигадані імена. Звичайні імена часто характеризують пер-
сонаж за місцем походження, проживання, соціальним статусом тощо. Вигадані імена 
зазвичай вказують на об’єкт і характеризують його. Для того, щоб вигадати нове ім’я 
автор може використати вже існуючі назви, або вигадати нові, абсурдні фантастичні 
імена, які матимуть здатність охарактеризувати персонаж. Саме вигадані імена викли-
кають найбільші труднощі при перекладі, тому що вони можуть бути настільки своє-
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рідними та етнічно забарвленими, що просто неможливо знайти правильний відповід-
ник. У таких випадках мова може йти лише про відносну адекватність перекладу. При 
цьому ступінь цієї адекватності залежить насамперед від майстерності перекладача.

В реальному житті власні назви, якими називають предмет, не мають ніяких 
притаманних йому особливостей. З іншого боку, у казці власна назва має частково оха-
рактеризувати характер героя або підкреслити якусь особливість його зовнішності [1].

У перекладі ми можемо не знаходити емоційно-експресивного колориту, який 
в оригінальному тексті виражається за рахунок пестливих слів. У казках немало твор-
чого простору, але при перекладі емотивне забарвлення часто зникає. Прикладом може 
слугувати відома казка про котика і півника: Був собі Котик та Півник і були вони у ве-
ликій приязні. Котик, було, у скрипочку грає, а Півник тільки співає. Англійський пере-
клад цього рядка звучить так: Once upon a time there lived a Cat and a Cock who loved each 
other dearly. The Cat played his fiddle and the Cock sang songs [Sekova 1971, 97].

Варто зауважити, що в тексті перекладу одразу ж помітна повна відсутність 
будь-якої зменшувальної, пестливої форми, яка простежується в тексті оригіналу. 
Ніжність та люб’язність, що так притаманні українській мові, перекладач замінив на 
цілком нейтральні слова.

Не менш цікавим у казках є переклад вигуків, які виражають емоції, і з їх 
допомогою казка стає більш зрозумілою для дітей. Часто перекладач додає вигук, щоб 
передати всю емоційність сказаного автором. Складність перекладу вигуків у тому, 
що потрібно передати їх функцію, а вона не завжди зрозуміла. Так, Л. Керол часто 
використовує один вигук у різних значеннях. Наприклад: oh dear: 1) Oh dear! Oh dear! I 
shall be late! [Carroll 2006, 4] – Ой лишенько, лишенько, як я забарився! [Корнієнко 2009, 
13]; 2) Oh dear, what nonsense I’m talking! [Carroll 2006, 9]. – О людоньки, що за дурниці я 
верзу! [Корнієнко 2009, 8]. Як бачимо, значення вигуку oh dear в двох ситуаціях різні. 
В одному випадку він виражає стурбованість, а в іншому – негативне значення.

Отже, переклад неперекладного в казках залежить від звичаїв, традицій та 
мовних особливостей кожного народу. Завдання перекладача полягає в тому, щоб 
зробити досконалий, максимально доступний переклад. Незважаючи на те, що на 
сьогодні зазначена тема викликає зацікавлення науковців, в ній залишається чимало 
невивчених питань, які потребують подальшого дослідження.
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Головним завданням мовознавства було і залишається дослідження пере-
кладу як складного, багатогранного процесу, що робить можливим міжмовне спіл-
кування різних народів, їх економічну, політичну та міжкультурні співпраці. Через 
широкий спектр галузей застосування підвищується необхідність якісного, адек-
ватного перекладу. Курсова робота присвячена дослідженню теми міжмовних замін, 
траснформацій при перекладі з англійської мови у текстах різних видів, як необхід-
ної складової досягнення еквівалентності перекладу, що сприятиме міжнародному 
обміну інформації.

Актуальність дослідження полягає у необхідності детального вивчення пе-
рекладацьких трансформацій, як невід’ємного атрибуту якісного, адекватного пере-
кладу. Дослідженнями з цієї теми займались видатні науковці Л.С.Бархударов, В.М. 
Комісаров, Я.І.Рецкер, А.М. Фітерман, Т.Р. Левицька та ін.

Метою дослідження є детальний розгляд класифікацій перекладацьких замін, 
їх аналіз, співставлення існуючих теорій видатних лінгвістів; виявлення конкретних 
прикладів трансформації на основі текстів перекладу, а також наукових праць укра-
їнських та зарубіжних дослідників.

Сучасний світ усе більше тяжіє до глобалізації, диктуючи необхідність не-
впинної міжнародної співпраці. Через це роль перекладача, як інтерпретатора вели-
кого обсягу важливої інформації, зростає. Збільшується потреба у якісному, еквіва-
лентному перекладі.

За визначенням, наданим у словнику лінгвістичних термінів О.С. Ахмано-
вої, переклад – це відшукання в іншій мові таких засобів вираження, котрі забез-
печували б передачу нею не тільки різноманітної інформації, що містяться в даному 
мовному творі, але й найбільш повну відповідність нового тексту до вихідного за 
формою ( внутрішньою і зовнішньою), що необхідно у випадку з художнім текстом, а 
також при передачі іншою мовою понять, що не отримали в ній сталого виразу. 
Прaвильне рoзуміння тексту oригінaлу відігрaє вaжливу рoль у дoсягненні цієї мети. 
Цілком зрозуміло, що при перекладі неможливо досягти абсолютної тотожнос-
ті текстів. Оригінал – це унікальний результат творчості письменника. Гoлoвним 
oбoв’язкoм переклaдaчів є дoсягнення еквівaлентнoсті тa aдеквaтнoсті переклaднoгo 
мaтеріaлу.
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Як відомо, рoзрізняють двa види семaнтичнoї еквівaлентнoсті – кoмпoнентний 

і денoтaтивний [8]. Дентотативний рівень виключає можливість семантичної ідентич-
ності вихідного тексту та тексту перекладу, а заснований на прирівнюванні різних семан-
тичних структур, але однакових за ситуативною складовою.Тoму переклaдaч вдaється 
дo зaстoсувaння зaмін aбo трaнсфoрмaцій для дoсягнення семaнтичнoї еквівaлентнoсті. 
Відoмі переклaдoзнaвці A.В. Федoрoв і Я.І.Рецкер ввели два нових у переклaдознавстві 
поняття – переклaдaцькі відпoвіднoсті тa переклaдaцькі перетвoрення, щo, зa Бреусoм, 
передбaчaють встaнoвлення мехaнізмів переклaду, зaснoвaних нa взaємoвіднoсинaх 
між лoгічними пoняттями, a сaме, трaнсфoрмaцій генерaлізaції й кoнкретизaції, рaзoм 
із метoнімічним і aнтoнімічним видaми переклaду [2].

Не звaжaючи нa велику кількість рoбіт, присвячених трaнсфoрмaціям – 
Aлімoв В.В. «Теoрия перевoдa», Левіцькa Т.Р.,Фітермaн A.М. «Прoблемы перевoдa», 
Сидoрук Г.І. «Oснoви переклaду» та ін., думки дoслідників щодо класифікації транс-
формацій все ж різняться. Мoжливo, це зумoвленo віднoснoю нoвизнoю теми дослі-
дження. Проте навіть на даному етапі розвитку, більшість науковців погоджуються, 
що можна виділити три основних види трансформацій : комплексні лексичні, комп-
лексні граматичні та комплексні лексико-гараматичні(змішані).

Необхідність застосування лексичних трансформацій у процесі перекладу 
зумовлена трьома основними причинами :

1) Семантичні ознаки слова. У лексичних системах мови оригіналу та 
мови перекладу спостерігається помітна розбіжність, так як своєрідність лексико-
семантичного аспекту будь-якої мови проявляється у типі смислової структури слів. 
Будь-які семантичні відповідники матимуть різне смислове забарвлення, яке відо-
бражатиме своєрідне бачення світу різними народностями ( glasses — окуляри. У 
англійському слові виділяється матеріал, з якого зроблений предмет, а в українській  — 
його функція: другі очі).

2) Різниця у змістовому наповненні слова: будь-яке слово має у різних мовах 
різні зв’язки у лексико-семантичній системі. Воно може і розширяти своє значення, і 
навпаки, робити його максимально конкретним(crony — найкращий друг; mellow — 
1спілий ( про фрукти), 2. Витриманий, старий ( про вино), 3. Подобрівший з віком 
(про людину), 4.м’який, соковитий, густий (про голос)).

3) Традиційне використання слова: відповідність може бути неточною, неповною 
через зовсім різне бачення дійсності, а також через відсутність словникової відповідності. 
Також до цієї групи можна віднести мовні кліше : No smoking — Палити заборонено[5].

Лексичні трансформації необхідні для надання вихідному тексту певного 
смислового та емоційного забарвлення.

Граматичні трансформації обумовлені відмінністю структури мови, з якої 
створюється переклад, від структури мови перекладу. Так, для англійської мови 
характерний чіткий, встановлений порядок слів, за яким визначається відношення 
слів у реченні. В українській мові морфологічні і синтаксичні аспекти рівнозначні. 
Граматичні трансформації включають в себе: доповнення, вилучення, перестановка, 
членування речень, об’єднання речень.

Граматичні заміни є необхідною складовою будь-якого перекладу, тому 
перекладач має відноситись до різних прийомів з особливою увагою, аби зберегти 
для читача найбільше спільних рис з оригіналом.
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До групи змішаних трансформацій відносять антонімічний переклад, 

описовий переклад, компенсацію. Антонімічний переклад є перекладацьким прийо-
мом, що полягає у заміні поняття вихідного тексту протилежним поняттям у пере-
кладі з відповідною перебудовою всього висловлювання, але із збереженням змісту 
самого поняття: Keep silence — Не шуміти [6].

Експлікація, або описовий переклад – це лексико-граматична трансформація, 
за якої лексична одиниця мови оригіналу замінюється словосполученням, експлікуючи 
її, тобто дає більш-менш повне пояснення або визначення цього значення на мову 
перекладу. За допомогою експлікацій можна передати значення будь-якого без 
еквівалентного слова в оригіналі, наприклад: Conservationist – прихильник охорони 
навколишнього середовища.

Компенсацією називається такий спосіб перекладу, за якого елементи 
змісту оригіналу, що були втрачені при перекладі, передаються в тексті іншим 
способом для компенсації семантичної втрати. Це заміна елементу оригіналу, який не 
перекладається дослівно аналогічним або якимось іншим елементом, що компенсує 
втрату інформації.

–I’m nothing to you – not so much as them slippers. -Those slippers. (Різницю між 
them і those важко відтворити у перекладі. Але втрату легко компенсувати, якщо об-
іграти неправильну форму родового відмінку «туфлі»)

–Я для вас ніщо, гірше цих туфлів! – Туфельок [4].
Як бачимо, що прості трансформації, приклади яких були наведені вище, 

майже ніколи не застосовуються одиночно – їх використання здійснюють у комп-
лексі з іншими трансформаціями, що особливо помітно у перекладі художніх тво-
рів. Прості трансформації створюють систему комплексних трансформацій, завдяки 
чому можна досягти найбільш точний, еквівалентний, адекватний переклад.

It is a truth universally acknowledged, that a single man in possession of a good for-
tune, must be in want of a wife [9].— Загальновизнаною істиною є те, що одинак — та 
ще й при грубеньких грошах — неодмінно мусить прагнути одружитися.[3]

Під час перекладу цього речення відбувається декілька видів замін : доповне-
ння речення вставною конструкцією, лексична заміна to be in want of a wife українським 
відповідником прагнути одружитися, доповнення експресивно забарвленими 
словами( неодмінно).

Отже, комплексними трансформаціями ми можемо називати процес замін 
при перекладі, за яких у межах речення використовується дві, і більше трансформацій 
з повною, чи частковою перебудовую структури речення.

Тому можемо зробити висновок, що задля досягнення головного завдання 
перекладача – семантичної еквівалентності, необхідно застосовувати різноманітні 
перетворення та трансформації. Виходячи з нашого дослідження, зрозуміло, що 
застосування трансформацій на рівні речень відбувається комплексно, так як прості 
трансформації на цьому рівні утворюють становлену систему, що отримали назву в 
перекладознавстві як комплексні трансформації.
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Ключові слова/Keywords: реклама/advertisement, слоган/slogan, сленг/ slang, 
медіа/media,текст/text. Реклама (лат. reclamare — «поновлювати крик, знову кричати, 
кликати, голосно заперечувати») — це спеціальна інформація про осіб чи продукцію, 
що розповсюджується в будь-якій формі та в будь-який спосіб з метою прямого чи 
опосередкованого отримання прибутку.

Через глобалізацію ринків та зростання ролі міжнародного туризму пере-
клад рекламних текстів набуває великого значення. Оскільки рекламні кампанії 
потребують великих коштів, підприємці намагаються використати одну й ту саму 
стратегічну концепцію як матеріал на кількох ринках [2;с. 238]. Реклама грає в житті 
людини важливу роль. Вона проникла непомітно й поступово стала невід’ємною час-
тиною нашого життя. Куди б ми не йшли, що б не робили, реклама постійно з нами. 
Це плакати, стенди, афіші, вітрини, календарі і буклети. Панівне місце вона назавжди 
зайняла на телебаченні й радіо, у газетах і журналах, а також у мережі Інтернет.

Реклама – складний вид людської діяльності. Вона формується таким чином, 
щоб виявляти вплив на підсвідомість людини. Мова реклами – це мова підсвідомості. 
Пряме звернення до свідомості споживача працює не тільки в рекламі товарів про-
мислового призначення. З кожним днем реклама все більше поширюється в засобах 
масової інформації. Вона намагається проникнути у всі сфери нашого життя, відпо-
відно привертаючи до себе увагу. Завдяки якісним і кількісним змінам в перекладаць-
кій діяльності, а також науковим розробкам на перший план вийшов інформативний 
переклад. Всі ці зміни мають безпосереднє відношення до рекламних текстів, які за 
своєю значимістю у світовому інформаційному процесі порівнюються із текстами 
новин в засобах масової інформації.

Дослідження особливостей перекладу письмових рекламних текстів ак-
туальні не тільки в силу великої поширеності даного явища, але також з огляду на 
важливість реальності відбиття навколишньої дійсності при перекладі. Окрім цього, 
подібні дослідження важливі й для розвитку рекламної науки та вдосконалення про-
цесу утворення рекламного.

Дуже важливо при перекладі рекламного тексту з інших мов не втратити 
прихований сенс рекламного повідомлення, оскільки для кожної держави притаман-
ні свої звичаї, соціальні комунікації, норми і канони спілкування. Реклама повинна 
«звучати», бути насиченою і гранично короткою. Подібно іншій продукції мас-медіа – 
газет, журналів, телепрограм, радіопередач, реклама матеріалізується у вигляді го-
тового оформленого медіа-тексту. Причому, поняття «текст» стосовно до сфери ма-
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сової інформації використовується не тільки для позначення властиво текстового 
вербального ряду, але й здобуває риси об’ємності й багатомірності, вміщуючи в собі 
такі важливі для медіа-продукції складові, як візуальний ряд у його графічному або 
телевізійному втіленні, а також аудіо ряд у вигляді добутку. Тому поняття «реклам-
ний текст» ставиться не тільки до словесного ряду, але й містить у собі сукупність 
екстралінгвістичних компонентів: графіки, образів, звуків і т.п., конкретний набір 
яких залежить від рекламо носія засобів масової інформації. Існує безліч способів 
класифікації рекламних текстів, серед яких можна виділити загально прийняту кла-
сифікацію реклами: – телевізійна реклама;

• друкована реклама;
• реклама на радіо;
• реклама в мережі Іnternet.
Серед цих видів реклами хотілося б виділити друковану рекламу, оскільки 

саме вона містить письмові рекламні тексти. Власне, друкована реклама в свою чергу 
складається з реклами газет, журналів, довідників, зовнішньої реклами (постери, ре-
кламні щити і т.д.), літератури про товар (брошури, буклети, проспекти з докладною 
інформацією про продукт).

Друкована реклама поряд з телевізійною є найбільш важливим видом рекла-
ми. Свідченням цьому є як історія реклами, так і рекламні бюджети. Саме друкована 
реклама послужила моделлю для інших видів реклами. Її відмінна риса – знаковість є 
основою і для телевізійної реклами та реклами на радіо. Друкована реклама була, є й 
буде основною статтею витрат у рекламних бюджетах.

При перекладі реклами одного знання іноземної мови недостатньо. На-
віть якщо Ви з легкістю переведете складну технічну інструкцію, то не факт, що 
зможете якісно перекласти рекламну статтю. Все тому, що перекладачеві реклами 
необхідно вміти мислити творчо, образно, а навчитися цьому не так вже й про-
сто. Крім того, мета перекладу рекламних текстів – це не тільки передача сенсу, 
але і залучення потенційних покупців, жоден інший текст не ставить перед собою 
такого завдання.

Уявіть, що слоган для реклами шоколадного батончика Bounty «A taste of 
paradise» був би переведений дослівно – «Смак раю», або, приміром, «Райський смак». 
Погодитеся, що ці варіанти не такі яскраві як «Райська насолода». Тут перекладачі 
вдало підібрали емоційне й виразне слово «насолода», замість загальновживаного 
«смак». Такі слова-підсилювачі є невід’ємною частиною успішної реклами.

У деяких випадках слоган залишають без перекладу на мові оригіналу. Це по-
трібно для того, щоб підкреслити іноземне походження і, отже, якість товару.

Наприклад: «Volkswagen. Das Auto» або «Nike. Just do it»
Такий спосіб, звичайно, недоцільно використовувати при перекладі довгих 

слоганів, а лише коротких і максимально лаконічних, зі значенням, яке буде зрозумі-
ло більшості аудиторії.

Ще один приклад спроби передати форму реклами, це джингл для реклами 
миючого засобу Mr. Proper (в англомовних країнах – Mr. Clean). В оригіналі вона зву-
чить так: «Mr. Clean will clean your whole house and everything that’s in it». У перекладі 
була спроба відтворити мотив оригінального джинглу: «З Mr. Proper веселіше, в хаті 
чисто в два рази швидше!», однак значення злегка змінена.
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Як згадувалося раніше, дослівний переклад слоганів використовується рід-

ко, але все-таки є вдалі приклади:
Слоган M&m’s «Melt in your mouth, not in your hands» так і звучить у нас: «Тане 

в роті, а не в руках».
Ще приклади:
Kit Kat: «Have a break...Have a Kit Kat»  – «Є перерва... Є Kit Kat»; 

LG: «life’s Good» – «Життя прекрасне»
Ну, і кілька прикладів вільного перекладу:
Рекламний слоган Sprite в оригіналі звучить «Obey your thirst», що складно 

перекласти буквально, тому нам знайомий такий варіант: «Не дай собі засохнути».
Переклад реклами прального порошку Persil «Один раз Персил – завжди Пер-

сил» можна назвати не зовсім вдалим, так як зовсім втрачено початкове значення: 
«Persil Washes Whiter».

Далі, що стосується перекладу не слоганів, а самих рекламних текстів, то це 
теж завдання не з легких. Але тут, принаймні, можна виділити деякі рекомендації, 
знаючи такі особливості реклами:

– частотне вживання спонукають дієслів у наказовому способі (buy, try, see, 
feel, taste, do, enjoy);

– велика кількість емоційно забарвлених прикметників і прислівників (best, 
revolutionary, extra-, super);

– звернення до покупця;
– використання різних стилістичних прийомів, таких як метафора, порів-

няння, епітети, рима.
Текст перекладу адаптується з урахуванням специфіки країни споживача. 

Перекладач обов’язково повинен враховувати національні та соціальні особливос-
ті, стереотипи поведінки цільової аудиторії. Якщо аудиторія, для якої призначений 
текст продукту, що рекламується, різноманітна, то перекладач користується загаль-
ноприйнятною лексикою, яка має широке застосування у повсякденному спілкуван-
ні. Якщо ж цільова аудиторія одноманітна, то перекладач ретельно підбирає слова на 
предмет їх стилістичної відповідності обраній темі, продукту й аудиторії. В тому ж 
випадку, коли рекламна кампанія орієнтована на вузьку одноманітну аудиторію, що 
має свій соціальний або професійний сленг, то використання сленгових слів і про-
фесіоналізмів не тільки не забороняється, але й вітається. Ще одним способом під-
вищення якості рекламного тексту є редакторська правка спеціалістом з реклами, 
який допоможе зробити текст більш виразним, емоційним і таким, що впливає на 
особливості цільової аудиторії.
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Відомий письменник Й. Гете говорив, що якщо ти хочеш зрозуміти інший 
народ, іншу мову, то при перекладі слід зачіпати неперекладне. Цим його висловом 
повинні керуватися усі перекладачі, які хочуть досягти успіху.

Але зараз все частіше перекладачі зустрічаються з перекладами слів чи сло-
восполучень, відповідності яких повністю відсутні в тій чи іншій мові.

Багато перекладачів, редакторів та вчених зустрічаються з проблемою пере-
кладу власних назв. Для будь-якого перекладача дана проблема, перш за все, є ціка-
вим викликом до її вирішення, а також важкою та відповідальною працею, оскільки 
недостатнє знання культури, історії, політичного життя може стати причиною не-
адекватного перекладу, який в результаті буде сприйматись неправильно, або ж не 
сприйматись взагалі.

Різні способи перекладу власних назв англійської мови досліджували такі 
науковці як Л.С. Бархударов, С.М. Басик, Є.В. Бреус, В.О. Горпинич та інші.

Актуальність теми визначається недостатнім вивченням фонетичної та 
орфографічної варіантності передачі географічних назв з англійської мови та потре-
бою вивчення топонімів, що не мають відповідного перекладу в українській та ан-
глійській мовах.

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей перекладу географіч-
них назв, які не мають звукових чи письмових відповідників в українській мові.

Перш за все, варто з’ясувати які саме власні назви існують. Власні назви на 
відміну від загальних служать для виділення названого ними об’єкта з низки поді-
бних для його індивідуалізації та ідентифікації; виділяється наступна класифікація 
власних назв: антропоніми – імена людей; топоніми – географічні назви [3, с.187]. Ми 
дослідимо переклад саме топонімів. Цей вид власних назв є дуже популярним та про-
блематичним серед перекладачів. Багато траплялось випадків, коли перекладачі гу-
билися, чуючи назву країни чи річки, вимова якої не мала еквівалентів у перекладі.

Слова, словосполучення, які не мають ні повних, ні часткових відповіднос-
тей у словнику іншої мови утворюють безеквівалентну лексику цієї мови, що Гете 
назвав «неперекладним». Всю безеквівалентну лексику можна умовно розподілити 
на дві групи:

1) Власні імена (особові імена, географічні назви, назви установ, організацій, 
газет тощо).
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2) Слова-реалії – словникові одиниці, які означають предмети, поняття та 

ситуації, що не існують у практиці іншомовного соціального колективу.
На сьогоднішній день ще не встановлено абсолютно точних правил перекла-

ду англійських власних назв на українську мову і навпаки. І це зрозуміло, адже по-
вних еквівалентів на орфографічному, а тим більше на фонологічному рівні майже 
не буває, тому що звуки того самого класу навіть у близькоспоріднених мовах досить 
різняться між собою. Внаслідок цього еквівалентних трансформів на рівні звукового 
відтворення всіх українських власних та інших назв англійською мовою і навпаки 
бути не може.

Термін «безеквівалентна лексика», яким позначені власні назви, не означає, 
що ці слова взагалі неможливо перекласти. Комунікативно-функціональний підхід 
до перекладу безеквівалентної лексики враховує специфіку власних назв, які є пред-
метом ономастичних досліджень. Переклад власних назв відбувається шляхом: пе-
рекладацької транслітерації та транскрибування; описового перекладу [1, с.96-103]. 
І.В. Корунець зазначає, що транскрибування та транслітерацію часто об’єднують під 
єдиною назвою транскодування. Розрізняють чотири види транскодування: траскри-
бування або транскрипція; транслітерування; змішане транскодування (переважне 
застосування траскрибування із елементами транслітерування); адаптивне транско-
дування (коли форма слова в вихідній мові дещо адаптується до фонетичної та/або 
граматичної структури мови перекладу) [4, с. 95].

Розглянемо кожен з перерахованих способів перекладу власних назв на при-
кладах.

Транслітерація передбачає передачу літер, які складають слово мови оригі-
налу, літерами мови перекладу. Транслітерація відрізняється від практичної тран-
скрипції своєю простотою і можливістю введення додаткових знаків. Наприклад: 
Hudson – Гудзон, the Amazon – Амазонка, Chile – Чілі, Capetown – Кейптаун, Ohio – 
Огайо, Hull – Гуль та інші.

В деяких випадках при перекладі власних назв може одночасно використо-
вуватися і транскрипція і транслітерація, внаслідок чого географічна назва буде фо-
нетично передаватись як і в оригінальній мові. Це можна прослідкувати на нижче 
поданих прикладах: Paraguay – Парагвай, Brighton – Брайтон, Blackpool – Блекпул, New 
York – Нью-Йорк тощо.

У цілому більшість імен і назв передається в даний час засобами графіки, 
тобто способом транскрипції. Хоча топоніми покликані ідентифікувати предмет 
у будь-якій ситуації і будь-якому мовному колективі, вони в переважній більшості 
випадків мають національно-мовну приналежність. Під транскрипцією, розуміють 
передачу звуків або накреслень мови системою знаків, відмінних від прийнятих у цій 
мові письмових одиниць. Наприклад: Belize – Беліз, Columbia – Колумбія, Florida – 
Флорида, Washington – Вашингтон.

Ще одним способом перекладу є калькування. На відміну від транскрипції, 
калькування не завжди буває простою механічною операцією перенесення вихідної 
форми слова в мову перекладу; часто доводиться вдаватися до деяких трансформацій. 
У першу чергу це стосується зміни відмінкових форм, кількості слів у словосполученні, 
афіксів, порядку слів, морфологічного чи синтаксичного статусу слів і т. д. Наприклад: 
the Aleutian Islands – Алеутські острови, Great Lakes – Великі озера, New South Wales – 



80

Zbiór raportów naukowych: KNOWLEDGE SOCIETY 
Новий Південний Уельс, Cape of Good Hope – мис Доброї Надії, Great Slave Lake – Велике 
Невільничне озеро, Саре Verde Islands – острови Зеленого Мису [2, с.51].

Назви морів, океанів, заток, архіпелагів, перешийків, проток, каналів, адміні-
стративних територій, складних назв країн, завжди перекладаються: the Pacific/Atlantic 
/ Indian Ocean – Тихий, Атлантичний, Індійський океан, the Grampians (Appalachians) – 
Грампіанські гори; the Gulf of Mexico (Salonika) – Мексіканська (Салоніканська) затока; 
Start of Magellan/ Gibraltar – Магеланова (Гібралтарська) протока; the Isthmus of Suez 
(Panama) – Суецький (Панамський) перешийок; People’s Republic of Congo – Народна 
Республіка Конго; North Sea – Північне море, Antartic Continent – Антарктида.

Слід також пам’ятати, що деякі англійські національні географічні назви ма-
ють історично встановлені варіанти: Kola Peninsula – Кольський півострів, Onega – 
Онезьке озеро, Hindustan – півострів Індостан, Luzon – острів Лусон, Borneo – острів 
Борнео, Azores – Азорські острови.

Більше того, слід пам’ятати, що не всі географічні назви підлягають вище за-
значеним способам перекладу. Є топоніми, які взагалі не мають звукових або/і пись-
мових відповідників в українській мові. Такі географічні назви дуже часто завдають 
нищівних поразок перекладачам, які не знають їх еквівалентів перекладу. Тому такі 
географічні назви слід запам’ятати і знати. Наведемо приклади таких топонімів:

Країни та міста: China – Китай, Caucasus – Кавказ, Hungary – Угорщина, 
Switzerland – Швейцарія, Greece – Греція, Croatia – Хорватія, Montenegro – Чорногорія, 
Denmark – Данія, Lithuania – Литва, Sweden – Швеція, Georgia – Грузія (при перекладі 
цієї назви слід бути обережним, бо штат США має таку саму назву, тому потрібно 
слідкувати за контекстом), Turkey – Туреччина, Germany – Німеччина, Japan – Японія, 
Cyprus – Кіпр, Lebanon – Ліван, Munich – Мюнхен.

Річки, озера, протоки, моря тощо: Danube – річка Дунай, Yellow River – річ-
ка Хуанхе (КНР), Aegean Sea – Егейське море, Dover, Strait of – протока Па-де-Кале, 
English Channel – протока Ла-Манш.

Гори: Mont Blanc – Монблан.
Отже, на сьогоднішній день не існує чітких правил перекладу власних назв. 

Найчастіше переклад географічних назв відбувається декількома способами: за до-
помогою транскрипції, транслітерації та калькування. Але є й такі топоніми, які не 
підлягають жодному з способів при перекладі, і які не мають звукових або/і письмо-
вих відповідників в українській мові. Такі географічні назви є важливою проблемою 
перекладу.
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ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ

Ключові слова / Keywords: ідіоми / idioms, фразеологічна одиниця / phraseo-
logical unit, семантика / semantics, еквівалент / equivalent, описовий переклад / descrip-
tive translation.

Англійська мова має тисячолітню історію. Із плином часу, із зміною поколінь 
і традицій у ній з’являлися все нові слова та вирази. Саме стійкі словосполучення 
або фразеологізми стали предметом вираження людських думок. Вони з’являлись у 
невимушених обставинах, але швидко закріплювались у лексиконі народу. У них ми 
знаходимо відображення культури, історії та побуту народу-носія мови. Завдяки цим 
стійким висловам мова збагачується, її фонд збільшується, а у мовленні «проявляється 
естетичний аспект» [1, с. 15], який надає певного емоційного відтінку.

Сьогодні використання фразеологізмів, особливо англійських, – це прояв 
володіння мовою на високому рівні. Кожен фразеологічний зворот не сприймається 
дослівно, його можна зрозуміти лише в контексті твору, або ж цілою фразою. Ак-
тивне вживання фразеологічних одиниць ми спостерігаємо у творах письменників, 
у науково-популярних статтях журналістів, а також у живому мовленні. В цьому і 
полягає актуальність даної теми. Дослідженням цієї проблеми займалися В. С. Вино-
градов, О. В. Кунін, А. В. Ухтомський та багато інших.

Мета дослідження полягає у виявленні труднощів перекладу англійських 
фразеологічних українською мовою.

Фразеологія – розділ мовознавства, у якому вивчаються лексично неподільні 
сполуки слів. Об’єктом дослідження фразеології як розділу мовознавства є стійкі 
вислови, їх семантика, структура, походження, роль у мові, взаємозв’язок з іншими 
мовними одиницями, зокрема словом і реченням.

Фразеологізми, за О. В. Куніним, це – фразеологічні одиниці, тобто стій-
кі сполучення слів з ускладненою семантикою, які не формуються за структурно-
семантичними моделями змінних сполучень, що їх утворюють [3, с. 6]. Як лінгвіс-
тична дисципліна, фразеологія вперше була досліджена Є. Д. Полівановим. Проте 
найбільший внесок у становлення фразеології як науки зробив В. С. Виноградов, ви-
діливши три типи фразеологічних одиниць, а саме:

1. Лексичні фразеологізми, які семантично співвідносяться зі словами, що 
є понятійно аналогічними до них. Наприклад: стріляний горобець, цап відбувайло, 
змотувати вудки, зіграти в ящик, тримати язик за зубами. Подібні фразеологіз-
ми відтворюються в мові як готові лексичні одиниці, еквівалентні різним частинам 
мови: іменникам, дієсловам, прикметникам, прислівникам тощо. Їх семантична не-
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подільність проявляється в тому, що за кожною такою одиницею закріплюється 
узагальнено-цілісне значення. Саме воно реалізується в мовленні, а не зміст складо-
вих слів фразеологізмів.

2. Предикативні фразеологізми. Це зазвичай закінчені речення, які закріпи-
лися в мові у вигляді стійких формул. Наприклад: шила в мішку не сховаєш; краще 
синиця в руках, ніж журавель у небі; на чужій стороні і орел – ворона; краще пізно, 
ніж ніколи; сивина в бороду, а біс у ребро. Як бачимо, мова йде про прислів’я, приказ-
ки, афоризми та інші стійкі судження, в яких відображений життєвий досвід народу, 
його філософія і мудрість.

3. Компаративні фразеологізми, які закріпилися у мові як стійкі порівняння: 
хитрий як лисиця, червоний як рак, твердий як камінь, свіжий як огірочок, ходить як 
слон, співає як соловей. Це особливий тип стійких зворотів. У багатьох європейських 
мовах більшість таких словосполучень утворено за єдиними моделями. Дві з них вва-
жаються найбільш поширеними: прикметник + сполучник + іменник та дієслово + 
сполучник + іменник [2, с. 179-181].

Безперечно вражає й розмаїття та багатство англійської мови. Серед 
англійських фразеологізмів, які утворилися в процесі розвитку мовлення народу (на-
приклад, шекспіризми), є й запозичені – біблеїзми.

Великий класик В. Шекспір зробив вагомий внесок у розвиток англійської 
мови. Його твори – зразок широкого використання фразеологізмів у літературі. На-
ведемо приклади фразеологічних зворотів у його творчому доробку: fool’s paradise – 
світ фантазій; in the mind’s eye – в уяві; the milk of human kindness – людяність; to be hoist 
with one’s own petard – потрапити у власну пастку; to be or not to be? – бути чи не бути?

Біблія – книга, яка стала джерелом збагачення багатьох мов світу, і англійська 
не є виключенням. Із біблійних сюжетів взято велику кількість фразеологізмів, які 
часто втрачають зв’язок із своїми біблійними прототипами. До низки біблеїзмів 
належать такі: the blind leading the blind – сліпий веде сліпого; a crown of glory – вінець 
слави; the prodigal son – блудний син; a drop in the bucket – крапля в морі.

До комунікативних фразеологічних одиниць належать прислів’я і приказ-
ки. Серед приказок найчастіше вживаються наступні: the world is a small place – світ 
тісний; that is a horse of another colour – це зовсім інша справа; carry me out – в житті 
не повірю; draw it mild – не перебільшуйте. Найбільш вживаними прислів’ями є такі: 
there’s no smoke without fire – немає диму без вогню; there are spots even on sun – і на сонці 
є плями; brevity is the soul of wit – стислість – сестра таланту (дослівно: “стислість – 
душа розуму”). [3, с. 240-268].

Проте у перекладацькій діяльності можуть іноді виникати проблеми з 
розпізнаванням та перекладом фразеологічних одиниць. Для кожного перекла-
дача абсолютно необхідні широкі, енциклопедичні знання культурологічного й 
країнознавчого характеру, що дозволяють адекватно передавати при перекладі ті 
реалії, що зустрічаються в іншомовному тексті. Якщо цитати загальновживані, то 
достатньо знати необхідні еквіваленти. Але також існує проблема різного ступеня 
вживання виразів в англійській та українській мовах. У цьому випадку необхідно 
підбирати інші методи перекладу: як то пояснення або добір виразу схожого за зна-
ченням. Одна із найпоширеніших помилок у перекладі фразеологізмів – це пере-
клад окремих семантичних одиниць фразеологічного звороту. Важливо застосову-
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вати навички розпізнавання в тексті фразеологізмів серед вільних мовних одиниць. 
Найбільш продуктивний спосіб – виокремлення з тексту елементів, наявність яких 
суперечить загальному контексту.

Ще однією проблемою при перекладі текстів з фразеологізмами є вживан-
ня автором переносних і буквальних значень на контрасті. Це використовується для 
обігрування певних образних, естетичних та емоційно забарвлених асоціацій. Часто 
таке вживання обумовлюється гумористичним наповненням тексту, що може усклад-
нювати роботу перекладача.

Для досягнення максимальної відповідності оригіналу при перекладі 
англійських фразеологізмів українською мовою перекладач повинен вміти викори-
стовувати такі види перекладу [2, с. 80]:

– Еквівалент, тобто існуючий в українській мові адекватний фразеологічний 
зворот, що співпадає з англійським за змістом і образною основою, наприклад: as cold 
as ice – холодний, як лід; Augean stable(s) – авгієві стайні; the salt of the earth–  сіль землі; 
that’s а pretty thing to say – сором тобі! [5, с. 40-46].

– Аналог, тобто такий український стійкий зворот, який за значенням адек-
ватний англійському, але за образною основою відрізняється від нього повністю або 
частково. Наприклад: a fly in the ointment – ложка дьогтю в бочці меду; it is raining cats 
and dogs – ллє, як з відра; it’s still all up in the air – вилами по воді писано; to promise the 
moon – обіцяти золоті гори; to tread on air – бути на сьомому небі [4].

– Описовий переклад – переклад шляхом передачі значення англійського 
фразеологізму вільним словосполученням або реченням. Наприклад: to draw the wool 
over someone’s eyes – водити когось за ніс, обманювати (букв.: “натягнути шерсть на 
чиїсь очі”), to call a spade a spade – називати речі своїми іменами (букв.: “називати 
лопату лопатою”).

Таким чином, фразеологізми відіграють важливу роль і у літературній мові, і 
у розмовно-побутовому мовленні. Їх різноманітність в англійській мові свідчить про 
багатство та багатогранність мови. У процесі історичного розвитку мова увібрала 
в себе велику кількість сталих виразів, які закріпились у мовленні народу. Їх пере-
клад потребує знання мови на високому рівні. З огляду на семантику фразеологізмів, 
необхідно зазначити, що при перекладі фразеологічних зворотів потрібно розуміти 
менталітет, культуру та історію народу, у якому ці вислови використовуються.
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У час стрімкого розвитку взаємин між країнами зросла потреба у перекла-
дацькій діяльності. Адже мова є основним засобом комунікації, а перекладач – тією 
ланкою, яка забезпечує зв’язок між кількома сторонами, у яких може існувати бар’єр 
у спілкуванні через використання різних мов. Саме тому перекладач не має права на 
помилку, оскільки вона може мати непередбачувано великі наслідки особливо, якщо 
мова йде про перемовини на політичному рівні, у фінансових чи ділових колах, де 
від точності інформації може залежати доля багатьох людей та навіть відносини між 
державами.

Переклад – це багатогранне явище, яке не може існувати і функціонувати 
поза суспільством. Він є неподільною частиною духовної культури кожної країни і її 
народу. Таким чином, для того, щоб всебічно дослідити переклад, необхідно, перш за 
все, дослідити його як процес.

Метою статті є аналіз перекладацьких помилок, їх можливі наслідки та шля-
хи подолання.

Питання перекладацьких помилок досліджували численні науковці, серед 
яких: Н. К. Гарбовський [1], В. Н. Комісаров [2], З. Д. Львовська [4]. Переклад – явище 
багатоаспектне, він буває різних видів (усний і письмовий) і охоплює роботу з тек-
стами різних стилів і жанрів. У зв’язку з цим існують класифікації помилок в усно-
му і письмовому перекладі. Помилка зазвичай окреслює неправильність, ненавмисне 
відхилення від нормативного, стандартного, правильного, відступ від правил, пору-
шення вимог. Для того, щоб зрозуміти, що таке перекладацька помилка необхідно 
відповісти на питання, що таке правильне у перекладі та вирішення яких завдань має 
забезпечити безпомилковість перекладу.

Переклад у найзагальнішому вигляді визначають як передачу змісту тексту 
однією мовою засобами іншої. Це є однією з основних вимог до перекладу, порушен-
ня якої, безперечно, сприймається як помилка. Більшість науковців розуміють по-
милку як необгрунтований відступ від нормативної вимоги еквівалентності, невід-
повідність перекладу оригіналу та дезінформацію читача.
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Існує проблема відтворення єдності і форми першотвору засобами іншої 

мови. Це пояснюється тим, що будь-який мовленнєвий твір становлять: сума його 
формальних компонентів (графічні і звукові комплекси слів, зв’язок між словами), 
сума його семантичних компонентів (лексичні і граматичні значення висловлюван-
ня), сума його значеннєвих одиниць. Уявити повний збіг цих складових можна лише 
у теоретичних міркуваннях. Звідси існує вічне протиріччя між буквальним та віль-
ним перекладами.

Так, буквальный переклад – це відтворення в перекладному тексті формаль-
них і/або семантичних компонентів вихідного тексту. Найчастіше такий переклад по-
роджує незвичні для данної мови конструкції, і як результат відбувається передача 
неякісної інформації.

Вільний переклад передбачає відтворення основної інформації оригіналу 
шляхом можливих відхилень – додаванням, пропусками тощо; він здійснюється на 
рівні тексту, оскільки для нього виявляються нерелевантними категорії еквівалент-
ності мовних одиниць [2, с. 72].

Існує класифікація помилок за видами одиниць мови:
– лексична помилка – виникає при неправильному використанні основно-

го чи контекстуального значення слова, а також при порушенні норм поєднуваності 
слів в перекладному тексті або мовленні.

– граматична помилка – порушення граматичних (зокрема, синтаксичних) 
норм мови перекладу, що веде до спотворення сенсу оригіналу.

– стилістична помилка – використання слова чи стилістичної конструкції, 
які відповідають за своїми функціонально-мовними властивостями тому жанрово-
стилистичному різновиду текстів, до якого належить переклад.

– орфографічна помилка – помилка у правописі слів.
– пунктуаційна помилка – недотримання правил пунктуації [3, 275].
Помилки можна також класифікувати наступним чином:
• Спотворення – такі помилки призводять до того, що переклад описує зо-

всім іншу ситуацію, ніж яка пропонується в оригіналі і, у такий спосіб, 
дезінформує реципієнта.

• Неточності – виникають при перекладі, де описується те ж саме, що й в 
оригіналі, але окремі деталі вказуються недостатньо точно.

• Неясності – функціонально-змістовна вада перекладу, коли досить чітке ви-
словлювання початкового тексту втрачає чіткість через різні синтаксичні кон-
струкції.

Якість перекладу зазвичай оцінюється шляхом порівняння тексту оригіналу 
з перекладом. Перекладацькі помилки є достатньо типовими. Їх основні причини зу-
мів звести до єдиного вчений-перекладач Н. К. Гарбовський:

а) недостатнє володіння мовою оригіналу;
б) недостатня обізнаність з темою тексту оригіналу;
в) погане розуміння того, що висловлює автор;
г) невміння розпізнати особливості індивідуального стилю автора [1, 69].
До типології причин перекладацьких помилок, запропонованої Н. К. Гарбов-

ським, можна додати ще дві причини, пов’язані з особистістю перекладача, а саме: 
відсутність розвинутих навичок переходу від однієї мовної системи до іншої, а також 
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недостаній рівень володіння мовою перекладу (навіть коли йдеться про рідну мову). 
Якщо остання причина зрозуміла та не потребує коментарів, то перша причина поля-
гає у невмінні перекладача користуватися перекладацькими трансформаціями, лек-
сичними замінами, вирішувати завдання з передачі фонових знань, інакше кажучи, у 
браку володіння технологією перекладу. При цьому перекладач може цілком адекват-
но розуміти загальний зміст тексту, його деталі і предметну ситуацію.

Ще один погляд на класифікацію перекладацьких помилок ми знаходимо у 
перекладознавця А. В. Шевніна. Він поділяє помилки перекладачів на експресивні 
та імпресивні. Імпресивні помилки, на думку науковця, з’являються від неправиль-
ного розуміння та сприйняття тексту оригіналу. Експресивні помилки виникають у 
тексті перекладу тоді, коли прекладач, практично створюючи свою розповідь, при-
ймає хибні рішення. До таких помилок, які вчений називає «паранормативами», він 
відносить:

• помилковий порядок слів;
• помилки з комбінаторики слів;
• невдале вживання синонімів;
• неправильне вживання часових форм;
• ігнорування стилевих особливостей текстів, «хибних друзів» перекладача;
• тавтологію;
• орфографічні помилки [5, 86].
Як бачимо, А. В. Шевнін пропонує не стільки типологію помилок, скільки 

типологію причин помилок у перекладі.
Отже, тема перекладацьких помилок залишається досить актуальною через 

постійний розвиток суспільства і вдосконалення мови і очевидно, що найближчим 
часом вона не втратить своєї актуальності, оскільки на сьогодні ще не достатньо ви-
вчені шляхи уникнення таких помилок.
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Нині питання навколишнього середовища та його охорони хвилює увесь 
світ, тому проблематика перекладу екологічної термінології є одним із предметів ви-
вчення сучасної лінгвістики.

В останні роки в Україні видано чимало тлумачних і перекладних словників 
з термінології різних галузей. Все ж проблема передачі англомовних термінів існує 
й потребує нормалізації та удосконалення. У теорії та практиці перекладу найбільш 
дискусійними залишаються питання виявлення й диференціації екологічної лексики. 
Більш детального розгляду заслуговує принцип її системності при перекладі.

Актуальність роботи зумовлена швидким розвитком лексичного складу ан-
глійської мови на тлі процесів інтеграції та глобалізації і недостатнім вивченням про-
блем передачі екологічних термінів сучасною лінгвістикою.

Метою даного дослідження є визначення теоретичних основ вивчення еко-
логічних термінів з позицій перекладознавства. Для досягнення поставленої мети 
необхідно окреслити коло ключових прийомів перекладу.

Лінгвоконцепт «екологія» позначає комплексну науку про виживання в на-
вколишньому середовищі [2, с. 124]. Воно співвідноситься із власне екологічною тер-
міносистемою, що в першу чергу обслуговує вузькоспеціальну царину екологічного 
знання, проте у світлі сучасних тенденцій складається нова екологічна концептосфе-
ра. Вона репрезентує не лише біологічні й техногенні, а й антропогенні (філософські, 
релігійні, культурні, соціальні) параметри ставлення людини до навколишнього се-
редовища. Специфіка перекладу англомовних екологічних термінів полягає в тому, 
що в цьому випадку стає обов’язковим збереження не лише екологічної семантики, 
але й супутніх (оцінних, емотивних, асоціативних) семантичних комплексів.

Формування екологічної терміносистеми має важливе місце в дослідженнях 
загальної термінологічної системи англійської та української. Для розуміння поняття 
«екологічний термін» можна запропонувати визначення Б. M. Головіна, який визна-
чає термін, як «слово чи підрядне словосполучення, що має спеціальне значення, ви-
ражає та формує професійне поняття й застосовується у процесі пізнання та освоєн-
ня наукових і професійно-технічних об’єктів та відносин між ними» [1, с. 5].

Екологічний дискурс виділяється в окремий вид дискурсу за тематичним 
критерієм. Його макротема – взаємини людини з навколишнім середовищем [4, с. 
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5]. Соціокультурна специфіка екологічного дискурсу проявляється в його головних 
ознаках – динамічність та неоднорідність. Динамічний підхід до дослідження слов-
никового складу на певному його зрізі означає насамперед необхідність аналізу про-
цедури та правил формування мовних одиниць. Динаміка мови співвідноситься з 
принципом похідності мовних одиниць, з трансформаціями, модифікаціями мовно-
го знака [3,с.17]. Неоднорідність зумовлена виникненням екологічного дискурсу на 
перетині різноманітних значущих ділянок людської діяльності.

Лексико-семантичний аналіз термінів дозволяє виявити універсальні елемен-
ти її семантики. За допомогою контекстуального аналізу визначаються їх особливості 
функціонування у контекстах різних рівнів перекладу. Концептуальний аналіз ви-
користовується для вичленовування ключових лінгвоконцептів екологічних текстів 
і моделювання екологічної концептосфери в цілому. Системне застосування всіх за-
значених методик дозволяє диференціювати різні критерії перекладу цих термінів.

При перекладі екологічної термінології можна виявити
1) екологічні терміни (habitat, dew point, neritic zone, вогнестійкість, метабіоз, 

ґрунтотворний процес);
2) екологічні реалії (National Park, Good Friday Earthquake Alaska oil spill, Чер-

вона Книга, НАЕК «Енергоатом»);
3) екологічні символи, які з погляду національно-культурної зумовленості 

можуть бути моноетнічними/етноспецифічними (Three Male Island accident, аварія 
на Чорнобильській АЕС) та глобальними (nuclear winter, озонова діра). Екологічні 
терміни досить швидко набувають статусу інтернаціональних та кодифікуються, а 
отже одержують прямі відповідники. При перекладі екологічних реалій і екологіч-
них символів головним завданням є збереження їх понятійного компоненту, з одного 
боку, та їх етноспецифіки (включаючи символічність), з іншого боку.

Окрему групу одиниць складають екологічні терміни – концепти, які розгля-
даються нами як трикомпонентні утворення, що містять у собі ціннісний та образ-
ний елементи [4, с. 77]. Ціннісний компонент екологічних термінів-концептів може 
бути позитивним (environmental safety, resource preservation, rehabilitation, екобаланс, 
екорозвиток, экологическая безопасность) і негативним (depletion, pollution, радіа-
ція, екологічна катастрофа, ядерний вибух). Проте діапазон можливостей при виборі 
певного відповідника в кожному конкретному випадку розширюється.

Семантичний аналіз дозволяє розподілити екологічну термінологію за трьо-
ма тематичними зонами: 1) природно-орієнтованою (biosphere, biodiversity, екосис-
тема, природний відбір), 2) техно-орієнтованою (technosphere, manufacture, атомна 
енергетика, техногенна аварія, відходи) та 3)соціально-орієнтованою (anthrosphere, 
sustainable development, екополітика, екологічна свідомість).

При перекладі спеціальних текстів екологічної тематики обов’язковим є до-
тримання критеріїв інформативності й термінологічності, а при перекладі неспеціаль-
них текстів обов’язковим є дотримання критеріїв символічності й аксіологічності.

Лінгвокультурна специфіка екологічної лексики зумовлюється тим, що в 
системі цінностей різних культурно-історичних періодів ключові екологічні терміни-
концепти можуть посідати різні позиції.У спеціальних типах текстів екологічні тер-
міни перекладаються за допомогою кальок, більшість яких уже стали стійкими від-
повідниками, прямими чи варіантними (повними й частковими) та дескриптивної 
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перифрази. Можливість використання в перекладі трансформацій генералізації та 
модуляції, а також елімінації істотно обмежена й жорстко регламентується контек-
стом. Екологічні реалії відтворюються за допомогою комбінованої реномінації, за-
снованої на гіперонімії. Екологічні символи набувають статусу термінів або реалій і 
відтворюються прямими чи варіантними відповідниками та комбінованою реноміна-
цією, що ґрунтується на калькуванні й дескриптивній перифразі. Екологічні терміни-
концепти у спеціальних текстах екологічної тематики вербалізуються як власне тер-
міни й передаються за правилами перекладу термінів.

У неспеціальних типах текстів екологічної тематики переважають такі пе-
рекладацькі відповідники і трансформації: для екологічних термінів – варіантні й 
контекстуальні відповідники, дескриптивна перифраза; для екологічних реалій – де-
скриптивна перифраза, комбінована реномінація, контекстуальні заміни; для еко-
логічних символів – контекстуальні відповідники, комбінована реномінація, кон-
текстуальні заміни, дескриптивна перифраза. Лексеми, що вербалізують екологічні 
терміни-концепти відтворюються інваріантними чи варіантними відповідниками із 
застосуванням ампліфікації та внутрішньотекстових коментарів. Крім того, у неспе-
ціальних типах текстів екологічні терміни-концепти можуть метафоризуватися чи 
генералізуватися. У такому разі вони підпорядковуються іншим принципам перекла-
ду – принципам відтворення символів чи універсальних понять.

З’ясування специфіки перекладу одиниць екологічних термінів у різних ти-
пах екологічних дискурсів та встановлення співвідношення домінантних типів пере-
кладацьких відповідників та типів текстів при їх перекладі є перспективою подаль-
ших досліджень у цьому напрямі.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ ЛЕКСИЧНИХ ІННОВАЦІЙ З АНГЛІЙСЬКОЇ 
МОВИ НА УКРАЇНСЬКУ

Актуальність даної теми зумовлена швидким науково-технічним, інформа-
ційним, економічним розвитком, який спричиняє появу лексичних новоутворень, 
тому виникає необхідність їх тлумачення та детального вивчення. Під впливом акту-
альних проблем 21 сторіччя, таких як розвиток науки і техніки, міжнародного теро-
ризму, відбуваються зміни не лише в сфері суспільства і технологій, а також присутні 
інноваційні процеси в прогресуючих мовах сучасності, які можна спостерігати і на 
лексичному, і на семантичному рівнях. У мові починають виникати нові слова для по-
значення нових понять, або існуючі вже слова починають набувати нових значень.

Більшість дослідників погоджуються, що визначення інновацій як «слів або 
зворотів, що створені для позначення нового, раніше невідомого, предмета або по-
няття» [1, 54] не є вичерпним, оскільки воно не включає всі види та класифікації нео-
логізмів. Застосування таких критеріїв як денотативного, стилістичного, лексикогра-
фічного, також не може охопити всіх неологізмів або інновацій. Поняття «інновація» 
набуває ширшого змісту, якщо взяти до уваги той факт, що крім інновацій у літера-
турній мові існує велика кількість лексичних одиниць, які існували в мові раніше, але 
мали найширше застосування лише в певних «підмовах» або сферах вживання, на-
приклад, екології, машинобудівництва тощо. До таких лексичних одиниць відносять 
терміни, професіоналізми, сленгізми, жаргонізми.

Однією з невід’ємних характеристик лексичних інновацій вважають їхню 
оказіональність, оскільки вони виникають і використовуються для опису будь-чого 
в даному конкретному випадку, і таким чином, їх використання не відповідає стан-
дартному вжитку. Будь-яка нова одиниця починає своє функціонування як оказіо-
нальна, що не означає її подільше закріплення у мові. Але, незважаючи на це, велика 
кількість оказіональних одиниць можуть узуалізуватися і стати частиною словнико-
вого складу мови. Наприклад:

Gerrymander – передвиборчі махінації
Spin-doctor – експерт по зв’язкам з громадськістю, пресою
Лексичні інновації представляють найбільші труднощі для перекладу з де-

кількох причин. По-перше, як було зазначено вище, оказіональність неологізмів 
ускладнює процес перекладу, оскільки слово може з’явитись лише одноразово і так 
же швидко зникнути з мови. В таких випадках лише контекст та професіоналізм пе-
рекладача можуть допомогти у підборі найкращого варіанта перекладу. По-друге, 
процес асиміляції неологізму в мові триває приблизно десять років, саме через такий 
час ці лексичні інновації починають з’являються в словниках.

На думку дослідників-перекладачів, таких як В. І. Карабан, Ю. А.Зацний та ін. 
найбільш уживанішими способами перекладу лексичних інновацій є такі трансфор-
мації: транскодування, калькування, описовий переклад, метод прямого включення.
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Особливістю такого способу перекладу як транскодування є передача «зву-

кової та/або графічної форми слова вихідної мови засобами абетки мови перекладу» 
[2, 282]. Транскодування має два види, а саме транслітератація і транскрибування. 
Перший вид передає графічну форму одиниці, що перекладається, а другий –звукову. 
Наприклад:

blog — блог, interface — інтерфейс
Спосіб калькування часто застосовується в поєднанні з іншими способами 

перекладу, наприклад, транскодування. Наприклад:
cyber store — інтернет-магазин
У порівнянні з іншими способами перекладу описовий переклад має перевагу 

в тому, що він дозволяє досягати більшої прозорості змісту лексичної інновації. Пе-
рекладачу потрібно бути впевненим, що для лексичної інновації, яку він перекладає, 
відсутній відповідник у мові перекладу для того, щоб не створювати термінологічні 
дублети. Наприклад:

Wail – автомобіль з високими динамічними якостями
Дослідник Є. А. Місуно [3, 158] виділяє ще такий вид перекладу як метод 

прямого включення, що представляє собою використання написання оригінального 
англійського слова в українському реченні. Вчені застерігають, що даний спосіб пере-
кладу є прийнятним лише в тому випадку, якщо неможливо використати інші спосо-
би у зв’язку зі специфічністю звучання та написання лексичної одиниці.

Bluetooth is useful when transferring information between two or more devices that 
are near each other.  – Технологію Bluetooth зручно використовувати для здійснення 
зв’язку між двома або більше пристроями, що знаходяться на невеликій відстані один 
від одного.
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Прислів’я та приказки – це невід’ємна частина культури будь-якого народу. 
За допомогою прислів’їв та приказок ми передаємо народну мудрість. Англійська 
мова дуже багата на ідіоматичні висловлювання, прислів’я та приказки, які постійно 
зустрічаються в літературі, газетах, фільмах, у засобах масової інформації, а також в 
повсякденному спілкуванні жителів англомовних країн. Англійська ідіоматика дуже 
різноманітна та досить складна для тих хто вивчає англійську мову. З відомих науці 
мов немає таких, в яких зовсім не було б ідіом, фразеологічних зворотів, прислів’їв чи 
приказок. Проте англійська мова обійшла їх всіх.

Метою даної роботи є дослідження проблематики перекладу англійських 
приказок і прислів’їв з мови оригіналу на українську та способи їх перекладу.

Багатовіковий досвід спілкування народів, які говорять і пишуть різними 
мовами свідчить про те, що гарний перекладач повинен не тільки розуміти сенс пере-
кладеного тексту, а й володіти фразеологічним багатством мови, на якою здійснюєть-
ся переклад. Українська мова є досить гнучкою, і може зберігати англійський порядок 
слів у фразі, але не завжди. Англійська фраза «He was not ready» буквально перекла-
дається як «він був не готовий». Такий порядок слів ріже слух, і ми міняємо його на 
«він не був готовий». 

Основні способи перекладу прислів’їв та приказок – це частковий екві-
валент, повний еквівалент, який ще називається аналогом, описовий переклад, 
«псевдоприслів’я» та калькування. Звісно, деякі прислів’я, запозичені з англійської 
мови, мають повні еквіваленти в українській мові і тому у нас не виникає жодних 
проблем при перекладі. Деякі прислів’я , які не мають підтексту, передаються кальку-
ванням і зрозуміти їх неважко. Справжні труднощі виникають при перекладі етнос-
пецифічних англійських прислів’їв , які не мають відповідників в українській мові. 
Вони передаються за допомогою аналогів, описовим способом чи шляхом створення 
«псевдоприслів’я». Аналоги та часткові еквіваленти іноді мають декілька синоніміч-
них відповідників у мові перекладу. В такому випадку перекладач робить вибір серед 
варіантів, в залежності від контексту.

Труднощі перекладу англійських прислів’їв і приказок виникають і вини-
кали завжди. Враховуючи всі особливості тієї чи іншої мови, перекладати те, що 
вважається частиною культури певного народу на іншою мовою дуже складно.  На-
приклад, англійське прислів’я  «The pot calls the kettle black»[1] дослівно переклада-
ється як «Горщик обзиває цей чайник чорним»[2]. Якщо для англійців сенс прислів’я 
зрозумілий, то для українця це прислів’я здається чимось новим, тому зміст не за-
вжди розкривається повністю. Отже, для того, щоб українець також зрозумів те, 
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що хотіли сказати прислів’ям англійці, треба шукати український еквівалент: «Чия 
б корова мукала , а твоя помовчала»[3]. Такий варіант більш зрозумілий і ближчий 
українцеві. Але якщо перекласти її знову англійською мовою, то вийде наступне:  
«Anyone’s cow may moo, but yours should keep quite»[4] . Як бачимо, початковий варіант 
далекий від кінцевого. 

При відборі українських відповідників англійських прислів’їв, обов’язковим 
критерієм є збіг одного зі значень (як правило, головного). Тим не менш, важливо 
пам’ятати, що, складаючись у різних історичних умовах, англійські і українські при-
казки та прислів’я для вираження тієї ж або схожої думки часто використовували 
різні образи, які, в свою чергу, відображають різний соціальний устрій і побут двох 
народів і часто не є абсолютними еквівалентами. Наприклад, прислів’я: The glass is 
always greener on the other side of the fence. Дослівний переклад цього прислів’я зву-
чить так: Трава завжди зеленіша по той бік паркану. Але в українській мові такого 
прислів’я немає, зате є інше прислів’я: Добре там, де нас немає. 

В принципі, ці два прислів’я є еквівалентними за змістом. Але дослівний пе-
реклад українського прислів’я буде звучати так: Life is better, where we are not divsent.  
В розмові прислів’я можна перетворитися в приказку, так само як і приказка може 
перетворитися в прислів’я: «Звалювати з хворої голови на здорову» – приказка; «Зва-
лювати з хворої голови на здорову не накладно» – прислів’я [5,с.1].

 Часто поряд з прислів’ями вживаються вислови видатних людей, які з часом 
стали вживатися як звичайні прислів’я. Прикладом можуть слугувати думки Юлія 
Цезаря: «The wish is father to the thought; He gives twice who gives quickly», Езопом «One 
swallow doesn’t make a summer». Широко використовуються як прислів’я цитати з тво-
рів Вільяма Шекспіра: «Too much of a good thing, all that glitters is not gold, love is blind» 
та інші.

Прислів’я української та англійської мов можуть бути подібними за лексич-
ним складом, комунікативним значенням та стилістичним забарвленням, та все ж 
значна кількість українських та англійських прислів’їв мають свої особливості і від-
повідник у мові перекладу часто буває тільки приблизним. Такі англійські прислів’я 
перекладаються частковими еквівалентами. При такому перекладі прислів’я мови 
перекладу еквівалентне прислів’ю мови оригіналу за своїм значенням, функціями і 
стилістичним забарвленням, але відрізняється образним змістом. Такі прислів’я мо-
жуть мати розбіжності в лексичному складі або співпадати за змістом але бути зовсім 
різними за образом, який лежить в їх основі. Наприклад:

Like water off the duck’s back. – Як з гуски вода.
To kill two birds with one stone. – Одним пострілом двох зайців убити.
У випадку відсутності в мові перекладу повного або часткового еквівален-

ту, перекладач створює прислів’я без змін або з мінімальними змінами образний 
зміст прислів’я оригіналу, зберігаючи його значення. У цьому способі відтворення 
прислів’їв зазвичай лексика не зберігається і практично повністю змінюється лексич-
ний фон прислів’я.

Повний відповідник (еквівалент) – це переклад, коли в мові перекладу є 
прислів’я, рівноправне за змістом, функціями та стилістичними характеристиками 
прислів’ю оригіналу та яке співпадає з ним повністю або в своїй основі за образним 
змістом.
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При цьому способі не втрачається лексична образність прислів’я. Порушу-

ється тільки структура речення, що є розбіжністю зі способом калькування :
It is never too late to learn. – Вчитись ніколи не пізно.
A friend in need is a friend indeed. – Друзі пізнаються в біді.
Breaking is not making. – Руйнувати – не будувати.
Описовий переклад  - це переказ прислів’я, що зумовлений відсутністю в мові 

перекладу необхідних відповідників та неможливістю калькування. Він зводиться до 
тлумачення, пояснення прислів’я або приказки, яка в тексті перекладу практично пе-
рестає існувати як самостійна мовна одиниця та ніби розчиняється в контексті. Такі 
прислів’я перекладаються вільними виразами:

A watched pot never boils. – Коли чекаєш, час тягнеться дуже повільно.
Butter to butter is no relish. – Все одноманітне набридає.
Self done is well done. – Добре робиться те, що робиться своїми руками.
При передачі прислів’їв нерідко використовується прийом калькування . 

Прислів’я відтворюється повністю без жодних змін і легко сприймається читачем. 
Цей спосіб застосовується тоді, коли перекладене таким чином прислів’я є цілком 
зрозумілим для носіїв мови перекладу. Часто калькуванням перекладаються нео-
бразні прислів’я і приказки, які не мають підтексту:

Judge  not of men and things at first sight. – Не суди про людей і про речі з першо-
го погляду.

Who chatters with you, will chatter of you. – Той, хто плете плітки з вами, буде 
плести і про вас.

Отже, у даній роботі проаналізовано способи перекладу англійських 
прислів’їв та приказок з англійської мови на українську і в результаті були зробле-
ні такі висновки: Англійське прислів’я можна перекласти на українською мовою 
різними способами: повним еквівалентом, частковим еквівалентом, за допомогою 
описового перекладу,  «псевдоприслів’ям» чи способом калькування. При перекладі 
образних, метафоричних прислів’їв та приказок важливо зберегти їх зміст та емоцій-
ність, при цьому образ часто повністю змінюється. Такі прислів’я перекладаються за 
допомогою часткових еквівалентів або аналогів. Повні еквіваленти перекладаються 
одним відповідним прислів’ям. Часткові еквіваленти та аналоги іноді мають декілька 
синонімів.
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