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SEKCJA 22. Filologię. (Филологические науки) 

ПоД- секЦиЯ 1. Литературоведение.
Купцова а.о.

студентка iV курсу 
донецький національний університет, 

філологічний факультет, кафедра журналістики

аналІЗ наТУралІСТичниХ еСе ВІлЬЯМа БерроУЗа

Ключові слова / Keywords: есе / essay; критичне есе / critical essay; філософське 
есе / philosophical essay; тема / theme.

вільям берроуз – американський письменник та есеїст, змістом життя якого 
став бунт проти суспільства, держави, моральних устоїв та, врешті, самого себе. 
наркоман і наркоторговець, вбивця власної дружини, гомосексуаліст  – біографія 
берроуза настільки ж «неправильна», як і його творчість.

Свої найвідоміші твори він писав під дією морфію та героїну, які були його 
«музами» довгі роки. на думку журналіста Михайла Побірського, берроуз підсвідомо 
занурював себе на саме дно найглибшого з семи пекл, щоб повністю стертися там. 
Згораючи живцем, вживаючи у величезних кількостях героїн, здавалося б, знищуючи 
себе повністю, берроуз у підсумку виходить сухим з води, виносячи з цих пекл 
абсолютно чудову книгу, і не одну. «будучи абсолютним антигероєм і маргіналом, 
можна не тільки бути справжнім патріотом, але й успішно використовувати свою 
творчість на благо батьківщини. І берроуз гарний тому приклад, бо його творчість – 
це не що інше, як сильний і дієвий метод вихолощення живого й істинно прекрасного 
крізь призму абсурдизму. За допомогою тотальної десакралізації збочених моральних 
цінностей і нівелювання знецінених моральних засад берроуз намагається донести 
свою нехитру благу звістку: «америка вмирає, розкладається, і якщо американці не 
усвідомлюють це і не візьмуться за голову, крах неминучий», – пише Побірський [1].

Твори берроуза розійшлися на цитати, справивши величезний вплив на 
молодь другої половини хх століття і поп-культуру, особливо на літературу та 
музику. Його навіть називають батьком хеві-метала.

вільям берроуз плідно працював у жанрі есе. Його есеїстика безкомпроміс-
на, цинічна, натуралістична. Тому вона завжди сприймалася неоднозначно.

Збірка «досьє вільяма берроуза» увібрала у себе критичні та філософські есе, 
що були написані у різні періоди [2]. Есеїстика автора складна для сприйняття, бо 
вона порушує норми граматики та пунктуації. а іноді в його творах зовсім відсутні 
знаки пунктуації, слова не узгоджені одне з одним. для есе берроуза характерні фраг-
ментарність, нехронологічний, часом навіть нелогічний потік думок, неприв’язаність 
оповіді до місця та часу, насиченість складними для розуміння символами.

Як влучно зазначає Побірський, читати берроуза – це важка робота, що вимагає 
максимальної концентрації та ретельного осмислення кожного рядка, кожної букви [2].

на перший погляд, усі есе берроуза хаотичні, але по мірі поглиблення у текст 
ми помічаємо, як чітко виражене авторське «я» об’єднує текст чи тексти в єдине ціле, 
формує структуру збірки та окремих її частин.
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у есе «біла підземка» берроуз заявляє світові про психологічний, духовний, 

моральний надлом нового покоління, про те, що воно вже не бачить світла в кінці, 
створеного соціумом тунелю. Лицемірність та абсурдність сучасного суспільства пись-
менник підкреслює за допомогою образу «мертвого хлопчика», який, на наш погляд, є 
символом тогочасної молоді. «Цей зламаний мертвий хлопчик із нового світу, створе-
ного з краху, перекреслює останні та найбільші сни мрії людства», – пише берроуз.

Есе «Старі фільми» розкриває тему влади слова. на думку письменника, на 
владу слів підсаджуєшся сильніше, ніж на героїн, адже словесні наркотики контр-
олюють людину сильніше.

у есе «Щоденник затворника» берроуз розмірковує над тим, хто такий пись-
менник, у чому полягає природа творчості. Згідно з думкою автора, літератор – це лю-
дина, яка надзвичайно залежать від миті. адже письменник творить, коли приходить 
натхнення. упустиш музу – і момент не повернеться. «Письменники не пишуть, вони 
читають і записують. доступ до книг відкривається випадковим чином, тому творець 
ці рідкісні миті повинен використовувати з максимальною вигодою. Тим паче що я 
набагато більш зацікавлений в письменстві, ніж у якомусь там просвітлінні – воно 
лише постійний міраж, що вислизає, як повний і завершений психоаналіз або абсо-
лютна свобода», – стверджує автор.

берроуз зазначає, що літераторам не потрібна абстрактна нірвана. на його 
думку, у бодхісатви і письменника цілі різні, незрівнянні і непримиренні. «Покажіть 
мені хорошого письменника-буддиста! коли хакслі захопився буддизмом, то пере-
став писати романи, зате взявся за буддистські трактати», – підкреслює берроуз.

він також розповідає про особливості власного творчого методу. Зокрема, 
про те, що більша частина його персонажів, а іноді й цілі епізоди книг приходить до 
нього у снах, і якщо автор не запише сон відразу після пробудження, то все забуде.

Есе «Сади з булижнику» автор присвятив своїм батькам. не дивлячись на на-
туралістичні подробиці (наприклад, детальний опис процесу мастурбації), викорис-
тання нелітературних слів та виразів, у цілому есе створює ностальгічну, теплу, хоча 
й депресивну атмосферу. Головну ідею «Садів з булижнику», на наш погляд, можна 
безпосередньо виокремити з тексту: «роки йдуть, але залишається запах туги й при-
реченості» [2].

Зміст есеїстики берроуза загалом такий же, як і зміст його літературної спад-
щини. у центрі творчості  – протест проти соціальної системи, що себе зжила. Це 
проявляється в більшій чи меншій мірі абсолютно у всіх есе берроуза, навіть таких, 
які, на перший погляд, дещо абстраговані від цієї теми. Свою творчість берроуз по-
зиціонував як продукт приреченого покоління та гниючого суспільства.

література
1. Побирский М. уильям берроуз: нарк и педик? / М. Побирский // частный кор-

респондент. – 2014. – 5 февраля.
2. берроуз у. досье уильяма берроуза / у. берроуз. – режим доступа: http://royallib.

ru/read/berrouz_uilyam/dose_uilyama_berrouza_The_burroughs_File.html#0.  – За-
главие с экрана.
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ПоД- секЦиЯ 1. Литературоведение.

Винар С.М.
старший викладач дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка

реМІФологІЗаЦІЯ ЯК МеТоД ІнТерПреТаЦІЇ анТичного СЮжеТУ

безсумнівний вплив античності, зокрема міфології, на європейську літерату-
ру був відчутним протягом усього її розвитку, актуалізуючись у різних літературних 
стилях. один із напрямів літературознавства хх ст. – архетипна критика (н. Фрай) – 
загалом визначає літературу як перетворення міфології, а історія літератури розгля-
дається не в загальноісторичному контексті, а як форма «внутрішнього саморуху», 
що втілюється в «особливостях видозміни міфологічних начал на різних етапах роз-
витку літератури» [6, с. 452]. дослідник Є.М. Мелетинський зазначає, що інтерес до 
міфу спричинив не менш глобальну реміфологізацію – «відродження міфу, що харак-
теризується визнанням міфу вічно живим началом, визнанням його зв’язку з ритуа-
лом і концепцією вічного повторення» [8, с. 28]. Тобто це поняття містить у собі той 
факт, що автор на основі міфічного сюжету може створити свій, не менш міфічний 
сюжет, що зумовлюється авторським кутом зору на певний міф.

на думку багатьох дослідників, посилений інтерес до міфології зазвичай 
припадає на переломні епохи, на періоди соціальних потрясінь та кардинальних змін 
людського світогляду. З цієї точки зору досить важливими є питання міфологізації 
творчості Лесі українки, розвиток якої припадає на період «зламу» століть. нові 
підходи в інтерпретації творчості поетеси загалом та зв’язків з античністю зокрема 
задекларували праці таких дослідників, як М.Жулинського, в.Су лими, Г.Сивоконя, 
Т.Гундорової, І.бетко, в.Погребенника, Л.Мороз, о.Турган, Я.Поліщука, С.Павличко. 
вчені-літературознавці звертають увагу на те, що драматичні твори письменниці 
найповніше віддзеркалюють її морально-ціннісні уподобання, що, використовуючи 
міфологічну символіку, авторка водночас зберігала первісний морально-етичний 
зміст цих образів-символів. надаючи їм коли узагальненого світового звучання, а 
коли й виразно національного, Леся українка шукала відповіді на питання, які вису-
вала тогочасна дійсність та які, зрештою, не втратили актуальності й у наш час.

Мета нашого дослідження  – аналіз прийомів художнього міфологізму (зо-
крема, реміфологізації) на матеріалі драматичної сцени «Іфігенія в Тавріді» Лесі 
українки, а також тих чинників, які їх зумовлюють (переосмислення, своєрідна 
авторська інтерпретація), з’ясування відмінностей між античним і авторським 
сюжетом.

Про множинність перспектив, з яких можна розглядати будь-
який твір, про шляхи трансформації традиційного образу, мотиву, тоб-
то про відчитування твору в багатьох площинах говорить італійський 
літературознавець Умберто Еко [4], утверджуючи концепцію «відкри-
того твору».

однією з причин множинності смислів, які читач віднаходить у творі, як вва-
жає М.Гольберг [2, с. 16], є символічна природа художнього твору, поєднання в ньо-
му конкретно-історичного і загальнолюдського, локального й універсального. Саме 
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цим пояснюється, на думку вченого, глибина інтерпретаційного потенціалу, зокрема, 
образів античності. Щоправда, при множинності шляхів інтерпретації традиційний 
сюжет вимагає збереження своєї структурно-семантичної системи або матриці, що й 
робить його знаковим культурним явищем і забезпечує рецепційну і комунікаційну 
значимість. При цьому авторові важливо уникнути тавтологічності чи плагіату; твір, 
за основу якого використано традиційний сюжет, мимоволі і досить часто викликає 
закиди у вторинності (для прикладу назвемо  популярне у радянському літературоз-
навстві твердження про вторинність «камінного господаря» Лесі українки, залеж-
ність від «кам’яного гостя» о.С. Пушкіна).

у будь-якому випадку найважливішим у процесах обробки традиційних сю-
жетів є особливості авторського засвоєння, те творче завдання, яке він ставить перед 
собою, а також ступінь інтерпретаційних змін, яких зазнає такий сюжет. все це ви-
значає якість оригінального підходу автора до відомої теми і багатство авторської 
рецепції.

З точки зору рецептивної естетики (Г.-Ґ. Ґадамер, Г.р.Яусс, в.Ізер та інші) 
смисл твору по-різному розкривається в залежності від характеру діалогу з читачем. 
Складність процесів засвоєння авторською свідомістю традиційного сюжету зумов-
люється багатьма чинниками. По-перше, це знаковість і загальновідомість такого 
сюжету, що витворює певну культурну залежність авторського погляду і одночасно 
провокує до руйнації стереотипів. По-друге, залежністю автора від традиції, контек-
сту, від рівня його заангажованості суспільством, а також його творчою позицією як 
приналежністю / неприналежністю до певного типу культури, напрямку мистецтва. 
реципієнт отримує від тексту лише стільки смислу, скільки сам в силу своєї куль-
турної підготовленості може віднайти у тексті. Індивідуальна характеристика читача, 
його історико-культурний досвід і визначає цей смисл.

у ключі залежності від традиції та творчої позиції автора, С.  Павличко 
окреслює літературну постать Лесі українки як амбівалентну: «прагнення відшукати 
«свою» традицію в рамках української культури» [8, с. 90] поєднувалась у творчості 
письменниці з певним продовженням старої традиції, від якої їй до кінця не вдалось 
звільнитись. Подібна амбівалентність накладала відбиток на особливості інтерпре-
тації Лесею українкою традиційних сюжетів та визначала риси їх націоналізації як 
включення до кола національної культури.

Твір-обробка у цьому випадку стає прикладом «наративного розгортання 
національного змісту» [3, с. 233], коли «з допомогою сітки понять, символів, новочас-
них мітів, метафор, узагальнень, соціальних і культурних метанарацій національний 
ідеал … вписується в художній простір» [3, с. 234]. Це призводить до накладання 
традиційного сюжету на національну дійсність.  Паралельно з цим у процесі обробки 
авторка виробляє свій особливий підхід до традиційного матеріалу, одночасно за-
корінений у традицію і такий, що її руйнує. Це характерно, зокрема, для пізнього 
періоду творчості письменниці.

«Іфігенія в Тавріді» навіть серед драм, написаних на античні сюжети, займає 
особливе місце. думки про історичну Тавриду поєднались у ній з почуттям туги за 
батьківщиною, історичний символізм переплівся із символізмом античним. Філософ-
ські питання суті життя і смерті, що розв’язуються у складній боротьбі думок і почут-
тів, любов до вітчизни становлять ідейну основу драматичної сцени Лесі українки.
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у міфічному образі героїчної еллінки було в зародку те, що найбільше імпо-

нувало Лесі українці і що вона хотіла втілити у своєму творі – це безмежна любов до 
рідного краю. врятування Іфігенії від смерті на жертовнику стало початком її повіль-
ного згасання у Тавриді. Як жриця вона уважно виконує обряди, віддає хвалу богині 
артеміді. Та для неї це – обов’язок, тяжкий спадок, бо серцем вона тільки в рідному 
краї. Лише спогади про рідний край, близьких та рідних, навіть, «вічную весну», яка 
«цвіте в далекій арголіді», зігрівають душу дівчини. Її погляд звернений на море, вда-
лину, туди, де Греція, де Еллада, і з тугою у голосі вона промовляє: «а в серці тільки 
ти, /Єдиний мій, коханий рідний краю!» (тут і дальше цит. за [9]).

Ліна костенко вбачає тут українську модель ностальгії. «у кожного народу 
свій тип ностальгії, зв’язаний з ментальністю саме цього народу, зумовлений багать-
ма факторами його політичного, історичного, звичаєвого буття... древні греки, ма-
буть, якось інакше відчували батьківщину… для них і небо було батьківщиною, бо 
дехто з них і за походженням був звідти» [5, с. 7].

отже, Леся українка, звертаючись у пошуку образу до античної спадщини, 
збагачує його національними особливостями. Тут, з одного боку, відображено мента-
літет українців, а з другого – простежується індивідуально-стильова манера поетеси. 
cоматизм серце у поєднанні з експресивно насиченою ремаркою («падає на коліна пе-
ред олтарем і простягає в розпачі руки до статуї») передають зміст почуття, пережи-
вання, зумовлений українською кордоцентричністю, своєрідною філософією серця 
(Г.Сковорода, П.куліш, М.костомаров, П.Юркевич та ін.), що відбиває особливості 
національного характеру: переважання емоціо над раціо [1, с. 100 – 101].

не будучи вбитою на жертовнику, дівчина все одно залишається, на дум-
ку Лесі українки, жертвою, тоді коли античний міф однозначно трактує порятунок 
артемідою Іфігенії як благополучну, щасливу розв’язку проблеми і для греків, і для 
самої героїні. Леся українка потрактувала цей образ глибше, спрямувавши розви-
ток міфологічного сюжету в інше русло. Міф, як і раніше, залишився міфом, проте 
зроблено акценти дещо на інших фактах, а деякі факти загалом не взято до уваги. 
Так, принесення батьком у жертву власної дочки авторка не стала ніяк осмислювати, 
а натомість трансформувала цю подію, перенісши її в площину самопожертви, цим 
самим ще більш ідеалізувала головну героїню. Загалом акценти кардинально змінені: 
якщо античний міф головну увагу зосереджує на агамемноні, на його муках совісті, 
то Леся українка всю увагу зосередила на постаті Іфігенії. авторка не стала руйнува-
ти й заперечувати реалій, присутніх у міфі (жертва артеміді, роль жриці в храмі, Тав-
рида, Греція тощо), але значно змінила акценти на персонажах, створила аналітичний 
конфлікт, який схиляє до думки, що перед нами яскравий приклад реміфологізації – 
відродження міфу, але, так би мовити, в іншому «вбранні». Поетеса не заперечує міф, 
а лише обирає якийсь окремий його аспект і глибше тлумачить. вона використовує 
античні сюжети, дещо трансформуючи їх для втілення сучасної їй ситуації, однак не 
давній сюжет є цінним у нашої письменниці, а те, як тонко й уміло їй удалось інтер-
претувати його, заклавши в нього сенс української реальності межі хІх–хх ст.

Підсумовуючи, можемо сказати, що аналіз творчого доробку Лесі українки 
в морально-ціннісному аспекті є актуальним у зв’язку із процесами, що відбувають-
ся в духовному й культурному житті україни. наскрізними в драматургії поетеси є 
мотиви жертовності, патріотизму, використання яких уможливило розкриття най-
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важливіших духовних констант – любові, віри, свободи, втрата котрих неодмінно є 
причиною особистих та суспільних колізій.
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Сегодня к творчеству в.к. Тредиаковского исследователи обращаются редко. 
Между тем, в 2005 году институт мировой литературы и искусства ран выпуска-
ет сборник, посвященный различным аспектам творческого наследия в.к. Тредиа-
ковского [2]. в 2012 году в журнале «Литература в школе» [9] выходит методическая 
статья доктора филологических наук о.и. Федотова, в которой предложен путь для 
изучения реформаторской деятельности в.к. Тредиаковского в школе.

о непреходящем значении осуществленной усилиями в.к. Тредиаковского 
и М.в. Ломоносова реформы говорит великий поэт в.Ф. ходасевич в стихотворении 
«не ямбом ли четырехстопным…», написанном в 1938 году:

Из памяти изгрызли годы,
За что и кто в Хотине пал,
Но первый звук Хотинской оды
Нам первым жизни стал.

В тот день на холмы снеговые
Камена русская взошла
И дивный голос свой впервые
Далеким сестрам подала [10].

как отмечает о.и. Федотов, в.к. Тредиаковский и М.в. Ломоносов «взяли на 
себя заглавную роль в реформировании отечественного стихосложения. оба, не бу-
дучи коренными москвичами, приехали завоевать столицу, один с юга, из астрахани, 
другой с севера, из архангельской деревни Мишанинская близ города холмогоры. 
оба поступили в Славяно-греко-латинскую академию, оба начинали свое поэтиче-
ское поприще с силлабических виршей. Первым осознал неорганичность силлабиче-
ской системы стихосложения для просодии русского языка Тредиаковский» [2, с. 2].
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выявим ряд завоеваний в.к. Тредиаковского.
1. в.к. Тредиаковский распространяет на изобретенный им стих античное 

правило стопных замен. Стихи составлялись из стоп. Лучшими объявлялись те, ко-
торые состояли «токмо из хореев или из большей части оных», «весьма худыми» – 
которые «весь иамбы составляют или большая часть оных»; наконец, «состоящий из 
спондеев, пиррихиев или из большей части оных есть средней доброты стих» [3].

2. интересным способом разрешается спор о сравнительных достоинствах 
двусложных размеров. в 1744  году опубликованы листовки с тремя перифрасти-
ческими переводами 143  псалмов. М.в. Ломоносов и принявший его сторону а.П. 
Сумароков выполнили перевод ямбом, в.к. Тредиаковский  – хореем. имена пере-
водчиков долгое время не называются. авторитетное жюри присуждает победу ям-
бическому переводу М.в. Ломоносова, тем самым в значительной степени обеспечив 
ямбу господствующее положение на российском стихотворном олимпе.

Теоретические споры о новых принципах построения российского стиха увен-
чались вторым расширенным изданием трактата в.к. Тредиаковского, частично при-
знавшего правоту М.в. Ломоносова и а.П. Сумарокова, но настаивающего на своем 
приоритете. Так завершилась реформа, по праву названная реформой Тредиаковского-
Ломоносова. Так началась новая эра силлабо-тонического стиха [9, с. 3].

3. в.к. Тредиаковский вошел в историю отечественной словесности как один 
из основоположников классицизма и крупнейший теоретик литературы. в россии 
XViii века он был самым видным теоретиком литературно-художественного движе-
ния «классицизм». разделяя установки классицизма и активно участвуя в этом дви-
жении, он включается и в другое литературно-художественное движение, которое со 
временем получило название «реализм».

классицистом в.к. Тредиаковский становится, будучи студентом знаменитой 
Славяно-греко-латинской академии. реалистом «он стал по своему доакадемическо-
му, природному, художественному воспитанию» [2, с. 5]. к стихийному, естественно-
му реализму в.к. Тредиаковский тяготел вплоть до прибытия в Париж, прямым сви-
детельством чему является его «описание грозы, бывшия в Гааге» – т.е. изображение 
реального события, свидетелем которого он был сам, и пережитое, прочувственное 
при этом старается выразить поэтическими средствами:

С одной страны гром,
С другой страны гром,
Смутно в воздухе!
Ужасно в ухе!
Набегли тучи,
Воду несучи,
Небо закрыли,
В страх помутили!

Молнии сверкают,
Страхом поражают,
Треск в лесу с Перуна,
И темнеет луна,
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Вихрь бегут с прахом,
Полоса ревет махом,
Страшно ревут воды
От той непогоды.

Ночь наступила,
День изменила,
Сердце упала:
Все зло настало!
Пролил дождь в крышки,
Трясутся вышки,
Сыплются грады,
Бьют вертограды.

Все животны рыщут,
Покоя не сыщут,
Бьют себя в груди
Виноваты люди… [7].

Пребывание в Париже, учеба в Сорбонне сделали в.к. Тредиаковского 
приверженцем сначала европейской (французской) любовной лирики, а затем 
всей западноевропейской художественной культуры. вернувшись на родину в 
1730  году, он привозит с собой и публикует перевод романа П. Тальмана «Езда 
в остров Любви». в книге проза перемежается многочисленными стихотворны-
ми переводами. к книге в.к. Тредиаковский присоединяет сборник собственных 
стихотворений «Стихи на разные случаи». Прокомментируем стихотворение 
«Стихи похвальные Парижу».

Красное место! Драгой берег Сенски!
Тебе не лучше поля Элисейски:
Всех радостей дом и сладка покоя,
Где зимняя нет, ни летнего зноя.

Над тобой солнце по небу катает
Смеясь, а лучше нигде не блистает.
Зефир приятный одевает цветы
Красны и воны чрез многие леты.

Чрез тебя лимфы текут все прохладны,
Нимфы гуляя поют песни складны.
Либо играет и Аполлон с музы
В лиры и в гусли, также и в флейдузы.

Красное место! Драгой берег Сенски!
Где быть не смеет манер деревенски:
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Ибо все держишь в себе благородно,
Богам, богиням ты место природно.

Лавр напояют твои сладко воды!
В тебе желают всегда быть все роды:
Точишь млеко, мед и веселье мило,
Какого нигде истинно не было.

Красное место! Драгой берег Сенски!
Ктр тя не любит? Разве дух зврски!
А я не могу никогда забыти,
Пока имею здесь на земле быти [4].

в указанных стихах студент-Тредиаковский, который попал в центр европей-
ской роскоши и просвещения, в новую для него среду, испытывает удивление и восторг. 
однако в Тредиаковском сказывается русский человек, преданный родине. [1, с. 151]

4. в 1735 году в.к. Тредиаковский издает «новый и краткий способ к сложе-
нию российских стихов с определениями до сего надлежащих званий» [3]. впервые 
на русском языке была не только представлена теория жанров, наиболее распро-
страненных в европейских литературах, но и сделана заявка на качественно новую – 
национальную  – поэтическую культуру, основанную на силлабо-тоническом сти-
хосложении, отвечавшем природе русского языка. Эта работа в.к. Тредиаковского 
определила развитие классицизма в русской литературе XViii в. [2, с. 8]. в «новом и 
кратком способе к сложению российских стихов» в.к. Тредиаковский больше вни-
мания уделяет античному наследию, таким классическим его жанрам, как эпистола, 
элегия, ода и эпиграмма. После определения сущности и предназначения каждого 
жанра в качестве примера в.к. Тредиаковский приводит сочиненные им на русском 
языке произведения соответствующего жанра. Приведем пример «Эпистолы от рос-
сийской поэзии к аполлину»:

Девяти парнасских сестр, купно Геликона,
О начальник Аполлин, и пермесска звона!
О родитель сладких слов, сердце веселящих,
Прост слог и не украшен всячески красящих!
Посылаю ти сию, Росска поэзия,
Кланялся до земли, должно что, самыя.
Нову вещь тебе хочу сею объявити,
И с Парнаса тя сюда самого просити,
Чтобы в помощь ты мою был всегда скорейший,
Чтобы слог мой при тебе начал быть острейший.
Уж довольно чрез тебя пела наученна,
Греческа сестра моя, в веки не забвенна;
Славил много хитр Гомер ею Ахиллеса,
Чрез Улиссов же поход уж знатна Цирцеса.
Много ж и сестра тобой римска свету пела,
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Жаром, что вложил ты ей, дивно та кипела:
Уж Эней описан там, сердца добронравна,
Чрез Вергилия в стихах князя толь преславна;
И Горациева всем есть люба уж лира,
С Ювеналовой притом колюща сатира
Где Овидий уж не чтен радостно пресладкий?
Галл, Проперций и Тибулл в слоге своем гладкий?
И Теренций, комик Плавт в сóкке поиграли,
Плеск и похвалу себе в римлянах сыскали;
Трагик Сенека не столь ткал хоть стих изрядно,
Выходил в котурне он иногда ж нарядно;
Марциал  кратк, узловат, многажды сатирик,
В эпиграмме умещал инде панегирик… [4].

в 1744 году в.к. Тредиаковский вместе с М.в. Ломоносовым и а.П. Сумаро-
ковым, соревнуясь в переложении 143 псалма, отдает дань одной из разновидностей 
классицизма – библейской, слагая «оды» на сюжеты ветхого и нового Заветов. в.к. 
Тредиаковский увлекается этим в 50-е годы, переводит всю Псалтырь, а также пере-
лагает в стихи ряд песен ветхого Завета [1, с. 9]. Приведем пример:

Крепкий, чудный, бесконечный,
Полн хвалы, преславный весь,
Боже! Ты един превечный,
Сый господь вчера и днесь:
Непостижный, неизменный,
Соврешенств пресовершенный,
Неприступна окружен
Сам величества лучами
И огньпальных слуг зарями,
О! будь ввек благословен… [6].

в.к. Тредиаковский проявляет неподдельный интерес не только к художе-
ственному наследию других народов, но и к современной ему реальной российской 
действительности, к естественному, стихийному реализму в ее отражении [2, с. 10]. 
Это наблюдается уже в реалиях русской деревенской жизни, которыми он оснащает 
свое переложение ii эпода Горация – «Строфы похвальные поселянскому житию»:

Счастлив! в мире без сует живущий,
Как в златый век, да и без врагов;
Плугом отчески поля орющий,
А к тому ж без всяких и долгов.
Не торопится сей в строй по барабану;
Флот и море не страшат его;
Ябед он не знает, ни обману;
Свой палат дом лучше для него [5].
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в.к. Тредиаковский первый из деятелей литературы XViii столетия был литера-

тором по преимуществу. Литературная работа составляла занятие не «лишних» его ча-
сов, а была делом всей его жизни [1, с. 143]. Первые литературные опыты Тредиаковского 
относятся еще ко времени его пребывания в Славяно-греко-латинской академии. Писал 
он в это время в традиционных школьных жанрах и был безусловным приверженцем 
«глубокословныя славенщизны»: по его собственному признанию, не только писал, но 
даже разговаривал на «церковно-славянском» языке. Еще в академии начал тяготиться 
своей оторванной от жизни «славенской» речью. [1, с. 148].

взгляды в.к. Тредиаковского на мир противоречивы. Это обстоятельство 
иллюстрирует сочетание в его творческом наследии идеи, направленной против сто-
ронников рационалистического познания с угрозами в адрес стремившихся к позна-
нию за пределы «божественного откровения» (эпистола «Феоптия»), и его глубокого 
убеждения в том, что «разум и добродетель есть жребий всего человеческого рода, а 
не человеков токмо пордных» (поэма «Тилемахида) [8, с. 77].

в.к. Тредиаковский – представитель просвещенных разночинцев. Слабость этой 
группы, весьма неблагоприятные условия, в которые она была поставлена в государстве 
помещиков и торговцев, обусловили собой многие черты литературной деятельности Тре-
диаковского – ее противоречивость и непоследовательность [1, с. 144]. вдохновляло Тре-
диаковского горячее патриотическое чувство любви к родине, желание «пользы для всей 
россии», стремление «услужить» «достотчимым по гроб соотечественникам» [1, с. 147].
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оБраЗ ПоВеСТВоВаТелЯ  
В роМане р. МУЗилЯ «челоВеК БеЗ СВоЙСТВ»
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австрия /austria, комическое / comic, персонаж / personage.

роман «человек без свойств», первые наброски к которому появились в на-
чале 20-х годов, австрийский писатель роберт Музиль (1880-1942) так и не успел за-
кончить. несмотря на трагичность исторической ситуации, автор избирает ведущим 
модусом произведения иронию, использует сатиру и элементы юмора.

роль автора в литературном произведении чрезвычайно велика. из-за суще-
ствующего в литературоведении многообразия подходов и определений авторского 
участия в тексте, оговорим, что под термином «повествователь» мы понимаем имма-
нентного субъекта речи, чья речетворческая функция присутствует во всем тексте. 
Повествователь не выявлен, не назван, растворен в тексте, он выступает как худо-
жественная личность, голос которой мы слышим повсеместно. Ему свойственно на-
хождение в метапространстве романа, соответственно возможность видеть любой 
объект с любой степенью удаленности или приближенности, вплоть до описания 
мыслей и чувств.

в романе можно выделить две ипостаси повествователя в приложении к коми-
ческому аспекту, которые различаются использованием разных видов комического.

«критик», выражает сатирический, критический подход к действительности. 
он касается наиболее болезненных и кризисных явлений, лежащих в основе упадоч-
ного состояния общества. объектом его внимания становятся Параллельная акция, 
какания, «новый дух». Такие персонажи, как кайзер, светская дама диотима (в каче-
стве организатора параллельной акции), промышленник арнгейм, граф Штальбург, 
граф Лейнсдорф изображены сатирически. во взгляде этого повествователя сопере-
живающий компонент незначителен.

Повествователь видится критически настроенным представителем интел-
лектуальных слоев, с подозрением относящимся к расхожим идеалам. неудовлетво-
ренность и скептицизм по отношению к происходящему в австрии вызывают у него 
крайнюю степень неприятия, что выливается в сатиру.

критически настроенный повествователь выбирает позицию наблюдателя, 
что позволяет ему не только описывать действия, но и вскрывать их причины. время 
от времени он передает перспективу видения иным персонажам. Так, первое засе-
дание патриотической акции (главы 42, 44) начинается и заканчивается описанием 
того, что видит горничная диотимы рахиль сквозь замочную скважину. Ей видны 
только отдельные элементы участников акции: выбритая щека, шейный платок, тем-
ляк, листок бумаги, чей-то нос. Так общее состояние разобщенности: взаимное непо-
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нимание, речи и реплики, повисающие в молчаливом неприятии, дополняется визу-
альным образом хаоса.

для выражения критического отношения к какании повествователь стал-
кивает явно завышенные эпитеты: образцовое, просвещенное, передовое и как итог 
«страна для гениев» (1, 58), которые тут же опровергает: какания прочно остается 
«второй по слабости среди великих держав» (1, 56). используя дезавуалированную 
открытую иронию, не требующую дешифровки, повествователь не просто критику-
ет, но и добивается максимального снижения изображения.

Явная насмешка используется повествователем в чужой речи. По мнению 
графа Лейнсдорфа, в признаках упадка и одряхления можно увидеть «признак еще 
незрелой, а потому неистощимой юношеской силы австрийского народа» (1,205), его 
величество можно считать «первым социалистом в государстве» (2,197). объектом 
насмешки становятся слепые верноподданнические чувства, иллюзии.

Повествователь использует постоянные эпитеты, имеющие иронический харак-
тер: какания – «передовая», Параллельная акция – «великая», «высокопатриотическая», 
диотима – «высоколобая», арнгейм – «набоб», «ум, известный всей Европе», журналист 
Мезеричер – «ловкое перо». «наивно-отстраненное» описание реального положения дел 
опровергает эти характеристики. великая параллельная акция описывается как пустое 
светское мероприятие, высоколобая диотима как совершающая иррациональные по-
ступки наивная влюбленная женщина, а Мезеричер как хороший шинкарь.

наиболее широко представлен в романе повествователь – «ироник» сопере-
живающий субъект нравственного и психологического анализа. Повествователь рас-
сматривает такие темы, как душа, человеческие отношения. искаженные, смутные 
представления персонажей об этих базовых духовных понятиях служат предметом 
для авторской иронии. он создает образы, которые, с одной стороны, достойны 
критики, с другой, вызывают сочувствие, видятся жертвами существующего миро-
порядка. Трагическая подкладка повествования реализуется им через сочувствие и 
сострадание к потерявшим верные ориентиры людям.

Фокусом повествовательной точки зрения и непосредственным объектом 
анализа ироника является главный герой романа ульрих. он – связующий элемент 
всего романа, его глазами мы видим большинство событий. важно, что взгляды уль-
риха наиболее близки взглядам «ироника», который использует зачастую внутрен-
нюю речь ульриха для своих размышлений.

Сопереживающая позиция повествователя очевидна в главе 40 кн. 1 «чело-
век со всеми свойствами, но они ему безразличны. князь духа попадает под арест, 
и параллельная акция получает почетного секретаря». Глава построена на противо-
поставлении железного механизма государственной машины – полицейского ведом-
ства и обычных людей, среди них – ульриха. Сталкиваясь с металлическими частя-
ми механизма «государства», сбалансированными рычагами гигантского аппарата, 
с полицейским, стоящим как столб, наконец, с владыкой железной машины, ульрих 
чувствует, что «угодил в машину, которая стала расчленять его» (1,192): лицо пре-
вратилось в совокупность примет, а тело обезличено отсутствием особых примет. По 
контрасту он чувствует себя хрупким, мягким, как висящая в воде медуза. человек 
явно проигрывает во взаимодействии с жесткими структурами государства, выгля-
дит беззащитным. Также на контрасте построены главы 91, 95.
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Сатирический повествователь, имеющий задачей вскрыть наиболее болез-

ненные и опасные для общества умонастроения, часто проявляет себя в пространных 
рассуждениях, воплощающихся в главах-эссе, сатирических описаниях. в то время 
как иронический повествователь скорее описывает происходящее с персонажами, их 
реакции, обоснование и объяснение их поведения, что выливается в использование 
диалогов, действий.
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для русской литературы характерна ирония как «насмешливая критика» дей-
ствительности, как «мстительница» и «утешительница» (а. и. Герцен). ирония неот-
делима от социально целенаправленного юмора н. в. Гоголя и сатиры Салтыкова-
Щедрина (классические примеры – повесть «нос» и сказка «карась-идеалист»); ей не 
свойствен элемент чистой эстетической игры, присущий романтической иронии. Со-
ветская литература (в. в. Маяковский, М. М. Зощенко, и. ильф и Е. Петров и др.) во-
сприняла и развивает иронию, характерную для русской реалистической литературы 
19 века. выразительным примером служит сатирическая поэма «Тёркин на том све-
те» а.Т. Твардовского, где сама «загробная ситуация» иронически обнажает «мерт-
венность» многих живых явлений.

изучив и систематизировав научный материал по данной проблеме, мы при-
шли к выводу, что в беллетристике же ирония находит себе гораздо большее приме-
нение. Так, проникнутая духом скептицизма, французская литература легко допуска-
ет иронию и даёт многочисленные образцы её.

кровавая история Медарда развёртывается на реальном фоне и содер-
жит богатый материал для критики и политических выводов, но повествование то 
и дело срывается с плоскости социальной на плоскость отвлечённо-моральную, 
выступающую под покровом мистики и чертовщины» [2, с. 218-219].

Э.-Т.-а. Гофман говорил, что «величайший трагизм должен явиться посред-
ством особого рода шутки». для этого он использует в своём романе «Эликсир дья-
вола» иронию и гротеск.

для Гофмана, как и для всех немецких романтиков, свойственен уход от реаль-
ной повседневности в собственный придуманный мир, где писатель может полностью 
реализоваться. Гофмановские герои (в том числе монах Медард) пытаются вырваться 
из окружающей их действительности. но они живут в реальном мире, где никак не 
могут найти гармонию. в этом их трагедия. конфликт между героем и реальным вне-
шним миром неразрешим, результатом этого является возникающее двоемирие.

одним из излюбленных творческих приёмов Гофмана является ирония. в 
её основе лежит мировоззренческая, эстетическая, философская позиция. ирония 
должна быть средством для побега из современной действительности, но и долж-
на выражать «философский взгляд на жизнь» [1], таким образом основывая чело-
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веческое отношение к своей жизни, к среде, в которой он живёт. «ирония является 
средством разрешения всех конфликтов и противоречий, средством преодоления» 
[1] двойничества.

Гофман наполняет иронию трагизмом, трагическим звучанием, она очень 
органично сочетает в себе трагическое и комическое.

Философская ирония Гофмана складывается под влиянием времени написа-
ния его произведений и авторского социального положения (Гофман относился к той 
социальной группе, представители которой пытались вырваться из реальности, но 
не могли преодолеть особого верноподданнического отношения к господствующим 
сословиям).

ирония Гофмана заключается в том, что он изображает этот мир в очень бла-
гоприятном виде: в княжестве множество прекрасной архитектуры, садов, проиграв-
шемуся возвращают деньги и т. д. но автор развенчивает этот псевдопрекрасный и 
на первый взгляд гармонический мир, делая открытие, что «страшный мир отлично 
уживается с добряками стиля бидермейер» [1].

Медард сам выступает в княжестве образованным и умным человеком. он 
смело высказывает своё мнение, имеет хорошие манеры и привлекательную вне-
шность. но читатель знает, что этот «прекрасный» человек на самом деле преступ-
ник, продавший свою душу дьяволу за удовольствия и страсть.

иронично изображена и жена графа, отца аврелии, Евфимия. она мила, 
привлекательна, ко всем добра и вообще наделена всеми благодетелями, которыми 
должна обладать женщина. Гофман философски иронизирует  – на самом деле эта 
женщина полна страстей, она изменяет мужу, хотя и выглядит, будто она ни о ком 
не думает, кроме графа, она корыстна. Евфимия считает, что она выше всех людей, 
что она умеет ими управлять. Таким образом, Э.-Т.-а. Гофман философски ирони-
зирует над миром, который охвачен пороком, страстями, искушениями и злом, с 
которыми практически никто не борется. Зло всеведуще, оно проникает и в святые 
стены монастырей и в душу любого человека.

из всего вышесказанного мы можем заключить, что роль использования фи-
лософской иронии в романе Гофмана «Эликсир дьявола» очень велика. она присут-
ствует во всём произведении, это основной приём построения сюжета произведения. 
однако кроме сюжетообразующей функции, ей отводится не менее важная роль в 
выражении авторского идейного замысла и ретрансляции его мировосприятия.

«одна из важных проблем романа – отношение к христианству, историчес-
кому и мистическому» [1, с 57].

Эрнст Теодор амадей Гофман – один из самых ярких представителей гротес-
кного стиля в западной литературе. Творчество Гофмана – замечательный образец 
романтического гротеска. Причем, рабочим материалом для него была сама жизнь.

Философский, романтический гротеск Гофмана – примечательное, влиятель-
ное явление во всей мировой литературе. Гротеск Гофмана – не юмор, он приобретает 
форму иронии, сарказма и некой назидательности.

автор в романе «Эликсир дьявола» очень широко использует тему без-
умия, двойничества. Таким образом даётся новый взгляд на вещи, явления. безумие 
здесь не смешит, оно мрачное и трагическое, указывает на одиночество героя, его 
отъединённость от других.



24

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
роман «Эликсир дьявола» пронизан мистицизмом, дьявольской силой. Гро-

тескно изображены возможности этой дьявольской силы. например, страшный кин-
жал, погубивший Гермогена, ранивший аврелию, всегда появляется перед глазами 
Медарда в необходимый момент.

художник (пращур Медарда, с которого и началось проклятье на весь его 
род) пережил несколько поколений. он имеет мистический, таинственный, пугаю-
щий облик. Появляется из ниоткуда и пугает своих потомков, пытается предупред-
ить совершение греха. он всегда знает правду. Это преувеличение возможностей 
художника не кажется читателю комическим (Гофман и не хотел этого), скорее оно 
пугает, изумляет.

удивительна случайность в жизни Медарда. она определённо связана с 
нематериальными сущностями, промыслами зла. Приём гротеска Гофман использует 
для того, чтобы через преувеличения силы зла, её возможностей влияния на челове-
ка, напугать, устрашить читателей, предупредить совершение ими грехов.

в ходе исследования мы определили, что значение использования фило-
софской иронии и мистического гротеска в романе Эрнста Теодора амадея Гофмана 
«Эликсир дьявола» велико. Эти два приёма являются основополагающими в произве-
дении. на них строится сюжет романа, раскрываются образы героев, обрисовываются 
пороки общества, современная автору среда.

уже очевидно, что Гофман сделал философское открытие. Зло проникает во 
всё: и в святые стены монастыря, и в молельню, и в душу монаха, и в душу невинного 
создания. Гофман открывает, что зло может вполне уживаться вместе не только с по-
казной, но и даже истинной добродетелью, благочестием.

Гофман показывает через приём иронии, что многие люди или явления ка-
жутся нам вполне приятными, честными, справедливыми. но на самом деле они мо-
гут быть показательно добродетельными и положительными, а в своём натуральном 
облике не иметь ничего из тех качеств, которые они показывают окружающим. воз-
можно сочетание добра и зла в одном человеке. человек никогда не сможет победить 
зло в себе навсегда. но, только постоянно борясь с этим злом, он сможет вести пра-
ведную, целомудренную жизнь, как аврелия – героиня из романа Э. Т. а. Гофмана.

Приём гротеска Гофман использует для того, чтобы через преувеличение 
силы зла, его возможностей влияния на человека, напугать, устрашить читателей 
и предупредить совершение ими грехов. автор показывает, как велико влияние 
эликсира, которым дьявол искушает смертных, показывая тем самым его силу.

литература:
1. берковский н. Я. романтизм в Германии. вступит. статья а. аникста. Л., худож. 

лит., 1973. – 568 с.
2. ботникова а. б. Э. Т. а. Гофман и русская литература. воронеж.: изд-во воро-

нежского университета, – 1977. – 208 с.
3. Гофман Э.-Т.-а. Собрание сочинений: в 6  томах. Эликсиры дьявола; ночные 

этюды. ч. 1. – М.: худ. лит. – Т. 2. – 1994
4. краткая литературная энциклопедия: в 9  т.  – М.: Сов. Энцикл., 1962-1978.

[Электронный ресурс]. http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm



25

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПоД- секЦиЯ 4. Фольклористика.

Власенко К. о.
студентка 6 курсу Інституту філології 

київський національний університет імені Тараса Шевченка, 
київ

ІнТерПреТаЦІЯ нароДного ЗВичаЮ СВЯТКУВаннЯ ВелиКоДнЯ 
В ноВелІ «ПІД ВелиКДенЬ» БогДана леПКого

Ключові  слова  /  Keywords: інтерпретація/interpretation,  фольклоризм/
folklorism, звичай/custom, новела/novel, образ/image, вогонь/fire.

Проблема взаємозв’язків українського фольклору та літератури, фолькло-
ризму як однієї з форм їхньої взаємодії належить до перспективних у сучасній укра-
їнській фольклористиці. Залежно від історичних обставин, літературного стилю епо-
хи, фольклорний вплив міг значно посилюватись або й послаблюватись.

Творча манера богдана Лепкого сформувалась у тісному зв’язку з фольклор-
ними традиціями українського народу. Цей зв’язок простежується на всіх рівнях, 
починаючи з відтворення особливостей світобачення, закінчуючи символікою. ор-
ганічно вплітаються в індивідуально-літературний стиль письменника фольклорні 
елементи. Фольклоризм стає глибоко внутрішнім, органічним, сповнює твори на-
строєвістю. Зв’язок творів Лепкого з фольклором позначився на конкретному відтво-
ренні життя людей, їхніх уявлень, вірувань. Письменник творчо синтезує фольклор-
ний матеріал, підпорядковує його своїм творчим цілям, по-своєму осмислює народні 
мотиви, надаючи їм оригінальної інтерпретації.

новелу богдана Лепкого «Під великдень» вважають однією з кращих на тему 
зображення наслідків воєнних подій. Згідно з класифікацією видів фольклоризму 
р. Марківа, можна стверджувати, що в новелі «Під великдень» Лепкий поєднує стилі-
заційний (характерна незначна зміна сутності фольклорного елемента) та інтерпре-
таційний (властиві глибші процеси значеннєвої переорієнтації уснопоетичних обра-
зів, мотивів, сюжетів) види фольклоризму [1].

в новелі «Під великдень» богдан Лепкий звертається до сфери календарної 
обрядовості, а саме до звичаю святкування великодня. але структуру цього свя-
та письменник переосмислює та інтерпретує відповідно до головної ідеї новели. 
Тому він не подає повністю народний звичай святкування воскресіння христово-
го, а окремі його етапи, на яких хоче акцентувати увагу читача та які, з погляду 
письменника, містять інформативне ядро. Загалом святкування великодня в новелі 
Лепкого набуває трансформованого вигляду у контексті соціальної та моральної 
проблематики твору.

богдан Лепкий починає свою новелу «Під великдень» днем Страстей, чет-
вер перед великоднем. Страсті – це сукупність події, пов’язаних з Ісусом христом, 
що відбувались в останні дні його життя. За народним звичаєм в страсний четвер 
«люди намагались зберігати урочистий спокій і додержувати тиші: ні сміху, ні співів, 
ба навіть голосних розмов на вулицях в час, коли в церкві читалися євангелії, чути 
не було» [2, с. 208]. богдан Лепкий ймовірно знав про таку особливість поведінки у 
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страсний четвер, тому так і починає новелу: «Страсті… бачу газдів, поважних, у свя-
точному вбранні, і газдинь зажурених, мовби зроду-віку радості не знали…довгим 
шнуром тягнуться з села до церкви» [4, с. 508].

Мотив туги, смутку є одним з домінантних в творчості богдана Лепкого. в 
новелі автор, інтерпретуючи традиційну поведінку перед великоднем, показує зажу-
реність людей, яка пов’язана з тогочасними подіями, пануванням ворожих військ на 
рідній землі: «чую дрижучий голос старого панотця, як з полинялих листів читає 
страсті христові, чую зітхання мужчин, жінок, дітей, ніби це не євангельські слова 
западають в їх душі, а каміння летить у криницю болю» [4, с. 508]. Лепкий долучає до 
цього і природу: «Тихий вечір окутує їх тінями, а струмочки весняних вод глушать їх 
розмову» [4, с. 508]. автор персоніфікує природу з метою розширення основи зістав-
лення, розкриття психологічного стану народу, глибину його страждань: «дерева дух 
у собі примкнули, бояться, щоб котрого з них посіпаки царські не зрубали…», «тихо, 
лиш панотець дрижучим голосом читає, лиш народ глибоко зітхає, лиш далеко десь 
цигикають, вертаючи з чужини, птахи» [4, с. 508].

богдан Лепкий говорить про живний четвер, хоча цей день тижня перед ве-
ликоднем має різні номінації у фольклорі: чистий, світлий, великий, страсний або 
живний. чистий четвер вважається днем весняного очищення. Живим, живним на-
зивали четвер перед великоднем у карпатах, а тому гуцули з цієї нагоди розпалювали 
вогонь і тримали його до того часу, поки не вигонили тварин на пасовиська. ввече-
рі після відправи у церкві люди запалювали свічки і намагалися принести «живий» 
вогонь до хати та випалювали ним хрест у хаті на сволоці – «щоб лиха нечисть хату 
минала» [2, с. 207].

З чистим четвергом пов’язаний також давній обряд «гонити смерть». відо-
мо, що в цей день повсюди розпалювали вогнища. очищення за допомогою води й 
вогню – досить поширений звичай серед слов’ян. багаття, як правило, розпалювали 
лише з «живого вогню» [2, с. 207]. на основі цього обряду богдан Лепкий протистав-
ляє ватру, як «живий вогонь» очищення і костер, як руйнівну силу: «не ватру, а кос-
тер розпалили вороги наші на нашій прадідній землі, і метали в огонь не порохняві 
колоди, а здорове добро, живих людей» [4, с. 509]. За допомогою цього звичаю автор 
показує нищівні дії ворогів, використовуючи при цього порівняння.

З обрядом «гоніння смерті» суголосний звичай збирати в четвер усі старі та 
зайві речі в господарстві, ретельно вимітали сміття в садках, на подвір’ях і спалюва-
ти на обійсті – «щоб очистити землю від морозу, зими, смерті та всякої нечесті» [3, 
с. 384]. автор новели «Під великдень» інтерпретує цей звичай, надаючи йому нового 
змісту. Лепкий згадує і про розкладання вогню хлопцями перед великоднем: «Паруб-
ки зносили з усіх сторін, хто ворота, хто голови з розбитих коліс, хто порохняві коло-
ди з-під війтової комори; зносили і метали в жар» [4, с. 509]. в о. воропая також по-
даний такий звичай: «вогонь розпалювали десь на горбі за селом або на майдані під 
церквою, щоб вогнище було видно на все село, а ще краще – щоб його можна було ба-
чити і в сусідніх селах. Що ж до самого вогню, то є таке народне пояснення: «вогнище 
під великдень, то так, як Ісусові присвічували, коли він мав воскреснути» [2, с. 227]. 
більшість дослідників вважають, що такий вогонь пов’язаний з весняним очищен-
ням. в цій частині новели автор за допомогою оповідача поєднує минуле, пов’язане 
з спогадами з дитинства про традиційне розкладання вогню у живний четвер, з його 
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тогочасним життям: «Тямлю, як малим хлопцем біг я у живний четвер під дзвіницю, 
де парубки розкладали вогонь. Тямлю, як високо знімалися кучеряві клуби диму, як 
вилися червоні гадюки вогню… нині димами окутаний весь край і весь він в огні, 
весь у багряниці муки…Страсті» [4, с. 509]. Таким чином, за допомогою інтерпретації 
традиційного розкладання вогню біля церкви на великдень, автор новели зображує 
вогонь війни та муки людей, спричинені Першою Світовою війною.

вогонь, розпалений біля церкви в чистий четвер мав горіти до того часу, 
коли в церкві проспівають «христос воскрес». всі – дорослі і діти – намагалися не 
спати всю ніч. вірили, що так можна проспати своє щастя. Це зазначає богдан Леп-
кий у своїй новелі: «вогонь тріщить, полум’я сичить, як гадюка, ніби жалується, що 
не дають йому зжерти самого себе до останка…Говорять, а ватра дотліває. Сирий 
туман окутує церкву, і липи, і дзвіницю, і парубків, що потомлені кругом вогнища 
лежать» [4, с. 510].

богдан Лепкий в новелі інтерпретує символічне значення великодніх дзвонів. 
За народними віруваннями великоднім дзвонам приписувалась магічна сила пробу-
дження природи і відповідним чином провокування здоров’я. Лепкий інтерпретує 
значення великодніх дзвонів і в новелі вони символізують пробудження натовпу, 
протест проти покори ворогам: «а як в неділю вперве заграють великодні дзвони і 
священик тричі зніме хрест угору і тричі возвістить: «христос воскрес!» – то чую, як 
з грудей мілійонів вихопиться один великий стон, один червоний крик, один невгава-
ючий зойк: «І нам належиться життя!» [4, с. 511]. великоднім дзвонам б. Лепкий про-
тиставляє похоронні дзвони, які в народі сповіщають про смерть людини: «дзвінице 
в нагуєвичах, розкажи про твою автодафе! розкажи голосом похоронних дзвонів, бо 
людським словом цього розказати годі!» [4, с. 509]. Таким чином письменник вводить 
мотив смерті народу, поступового знищення нації.

богдан Лепкий у своїй новелі «Під великдень» також наслідує великодній 
звичай ходіння хлопців на чистий четвер з калаталами: «…бачу хлопців з калаталами, 
такими голосними, як вони самі, і дівчат до весняних квіток подібних, ― всіх їх бачу 
очима душі» [4, с. 508]. чубинський П. у своїй праці «Мудрість віків» детальніше опи-
сує такий звичай: «на Поділлі в чистий четвер хлопчаки робили дерев’яні стукалки; 
їх називали також «довбешки» або «калатала» [5, с. 17].

будучи родом з Поділля, б.Лепкий знав, що чистий четвер – це «навський 
великдень». в чистий четвер покійники випускаються з того світу для відправлення 
богослужіння і покаяння в гріхах. вони приходять до церкви, коли задзвонять дзво-
ни. Зібравшись, вони стають перед церквою і говорять молитву, двері відкриваються 
і покійники входять до церкви…. богдан Лепкий в своїй новелі не описує детально 
це народне вірування: «І тоді стежкою від цвинтаря до церкви наближається похід» 
[4, с. 510].

богдан Лепкий завершує своє використання традиційного свята великодня 
зображенням Страсної п’ятниці: «в п’ятницю плащаниця. – благообразинй Іосиф, з 
дерева зняв пречисте тіло Його, плащеницею чистою обвив і, пахощами намастивши, 
во гробі новім покрив, положив. І весь день люди ішли, щоб покланятися йому. аж 
темрява загородила дорогу до церкви. в церкві дяк читає півголосом псалтир». Про 
Страсну п’ятницю в своїх працях згадують П.чубинський, о.воропай, С.килимник 
та інші. воропай о. детально описує святкування Страсної п’ятниці: «віруючі люди 



28

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
в цей час нічого не їдять до виносу плащаниці з вівтаря на середину церкви. Існував 
звичай у Страсну п’ятницю обносити плащаницю тричі навколо церкви. в ограді біля 
церкви в кілька рядів стояли люди по-святковому одягнені, і панував спокійний уро-
чистий настрій» [2, с. 214].

характерною особливістю фольклоризму в оповіданні «Під великдень» є 
тонке відтворення образного мислення українця, його особливого світосприйняття, 
глибокої побожності, духовності. Саме використання богданом Лепким фольклорних 
джерел дало змогу повністю розкрити основну ідею оповідання «Під великдень».
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кінець хх – початок ххІ століття принесли до літератури посилення доку-
ментальних начал, що стало наслідком нового поштовху до посилення особистісного 
й публіцистичного начала в художній літературі. белетристика висунула вимогу від-
критості автора у творі, що призвело до інтересу критиків й письменників стосовно 
руху жанрових меж сучасної літератури [1, с. 354].

в даний час увагу дослідників привертає поява і широке поширення жанру 
документальної прози. З. І. кирнозе пов’язує цей феномен з кризою роману в XX 
сторіччя [4, с. 102]. Існують різні підходи до визначення цього жанру: 1) докумен-
тальна література (дЛ) заснована на реальних фактах, документальних свідоцтвах 
і розповідях очевидців, відтворює факти, нівелюючи художню вигадку. не допускає 
вільного трактування подій і домислювання персонажів [5, с. 495]; 2) дЛ прагне до 
максимально точного зображення фактів, їй притаманне фактографічне представ-
лення світу. достовірно відтворюються не лише основні факти, а й деталі дійсності. 
Приорітетного значення набуває документ, що сприймається як достовірне відобра-
ження життя [7, с. 6].

дЛ має універсальний характер, завжди тісно пов’язана із життям людини, 
оскільки кожна епоха відкриває нове бачення оточуючої дійсності. вона вбирає в себе 
усі елементи інших літератур (від мемуарної до наукової), запозичує у них компози-
ційні прийоми, стильові чинники, багатство форм [3, с. 39]. дЛ впливає на читача 
відбором фактів, їх співвіднесенням, коментарем, інтерпретацією. у документальну 
основу такого твору включаються літературні описи відображень реальності, спосте-
реження автора як очевидця, учасника події, чи її коментатора [6, с. 45].

архітектоніка визначається як членування тексту на певні частини (розділи, 
підрозділи, абзаци і ін.), їх послідовність і взаємозв’язок [6, с. 45]. Зі зміною літе-
ратурного змісту дЛ змінює і форму викладу матеріалу, адже традиційна структура 
вступ – основна частина – висновки у випадку документальної літератури не спра-
цьовує [9, с. .26].

Серед основних особливостей документальних творів дослідники назива-
ють включення реальних осіб і подій, що відбулись насправді, в канву художньо-
організованого тексту. Щодо архітектонічних особливостей текстів дЛ можна виді-
лити: 1. сценічність розповіді, матеріал вибудовується поступово, сцена за сценою, 
без довгих історичних коментарів, кожну сцену можна розглядати як окрему історі-
єю, зі своїм сюжетом, темою і метою; 2. динамічність розповіді, сцени швидко змі-
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нюють одна одну, переходячи від одного епізоду до іншого; 3. розгорнутість діалогів, 
скрупульозне відтворення персонажного мовлення, автор намагається передати най-
менші деталі, від жаргону і сленгу до звукоемітації [2, с. 26-27]; 4. сплетіння первин-
ного наративу з епізодами, що презентуються з позиції персонажів, тобто третьої 
особи, оскільки точка зору автора не відіграє провідної ролі і може відрізнятись від 
точки зору персонажа [8, с. 22-23]; 5. деталізація, опис з найменшими подробицями 
притаманних людині жестів, звичок, манер, рис характеру, ставлення до оточуючих 
тощо [2, с. 26-27]. усі ці риси вказують на глибоку обізнаність автора у проблемі, що 
підіймається, і/ або його безпосередню участь у описаних подіях.

отже, документальне начало у американській літературі є відносно новим 
явищем, питання остаточного визначення кордонів даного напрямку потребує уточ-
нення як з позиції літературознавства так і лінгвістичних розвідок.
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Газети відіграють значну роль в сучасному житті. Газетну публіцистику 
називають літописом сучасності, адже вона є віддзеркаленням подій і звертаєть-
ся до щоденних проблем суспільства  – політичних, соціальних, побутових, фі-
лософських тощо. а заголовок є орієнтиром читача у вирі газетних статей. Таке 
порівняння не є безпідставним, адже без заголовку ми губимося в морі різнома-
нітної інформації, нерідко оминаючи основне та приділяючи увагу незначному. 
Заголовок  – це також і політичне обличчя газети. він формує наше ставлення 
до публікації, вказує на авторську позицію в тлумаченні того чи іншого факту. 
вдалий заголовок несе в собі велике інформаційне навантаження, що є особливо 
важливим у наше сторіччя «вибуху інформації». Саме заголовок формує у читача 
загальне уявлення про матеріал статті та дозволяє обрати найбільш важливе для 
подальшого ознайомлення.

об’єктом дослідження є англомовні заголовки газет «The times» і «The new 
york times», а предметом – функціональні та структурно-граматичні особливості ан-
гломовних заголовків.

Тема, яка відображається в заголовках, є першим сигналом, що спонукає нас 
читати газету або відкласти її в бік. випереджаючи текст, заголовок несе певну ін-
формацію про зміст публіцистичного твору. дослідження психологів показали, що 
близько 80% читачів приділяють увагу тільки заголовкам [4, c. 54]. Тому так важливо 
журналістові підібрати його для своєї публікації. Заголовок – обличчя всієї газети, 
він впливає на популярність і попит видання.

Переклад заголовку, за допомогою інформації в статті, часто стає необхідним 
у тих випадках, коли він містить елементи образності: «Clinton Raises His Eyebrows». 
Фразеологізм to   raise the eyebrows передає почуття чи подиву, чи зневаги. Щоб уточ-
нити значення для цього випадку звертаємося до тексту нотатки:

«President Clinton commаnded to journalists today that he had been much surprised 
by the suggestion that the control of visas for entry into the United States be transferred from 
the State Department to the Department of Justice» [5, с. 121].

З тексту стає зрозумілим, що мова йде про почуття подиву, і тепер ми можемо 
дати переклад заголовку, прагнучи при цьому зберегти елемент образності. оскільки, 
образ, що є в основі англійського виразу to raise the eyebrows – підняти брови чужий 
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українській мові, тому ми змушені вдатися до аналога: «клінтон робить здивоване 
обличчя» або «клінтон здивовано знизує плечима».

розглянемо деякі функції газетних заголовків [3]:
По-перше, номінативно-інформативну, функцію повідомлення про факт. на 

думку багатьох дослідників, більшість газетних заголовків, у тому числі іменного ха-
рактеру, це –повні висловлювання, а не просто називні групи.

По-друге, можна говорити про рекламно-експресивну функцію заголовку, тіс-
но пов’язану з номінативно-інформативною. основне її призначення  – зацікавити 
читача, змусити його прочитати матеріал.

По-третє, всім газетним заголовкам притаманна графічно-видільна функція, 
що дозволяє відокремити один текст від іншого, виділити від навколишнього контек-
сту і в той же час «зв’язати» всю інформацію в єдине ціле. Ця функція здійснюється, 
як правило, графічними засобами – заголовки англійських газет іноді надруковані 
настільки великим шрифтом, що займають значну частину газетної площини.

розглянемо ще одну функцію газетних заголовків – текстостворюючу.
Завершеність висловлювання пов’язана зі смисловою цілісністю тексту. По-

казником завершеності тексту є можливість підібрати до нього заголовок, що відо-
бражає його зміст.

Функція заголовків (як відносно самостійний субтекст) полягає в тому, щоб 
охопити в стислій формі основний зміст послідуючого, щоб тим самим направити 
увагу читача в бік майбутнього повідомлення. Поряд з семантичною функцією заго-
ловок виконує й практичну, яка покликана конституювати сенс у свідомості читача.

Газетним заголовкам притаманний і ряд граматичних особливостей. в ан-
глійських і американських газетах переважають дієслівні заголовки типу: «Floods Hit 
Scotland, William Faulkner is Dead, Exports to Russia Are Rising» [1, с. 67].

дієслівність зазвичай зберігається також в заголовках, що складаються з питаль-
ної пропозиції: “Will There Be Another Major Slump Next Year?”[7]. Специфічна особливість 
англійського заголовка полягає в можливості опустити підмет: “Hires Teen – Agers as Scabs, 
Want No War Hysteria in, Toronto Schools, Hits Arrests of Peace Campaigners” [1, с. 69].

англомовні газети, як правило, використовують в заголовках неперфек-
тні форми дієслова, коли мова йде про події, що відбулися в недавньому минуло-
му: “Russia Condemns West Provocation, Richard Aldington Dies 70, Concorde lands at 
Heathrow”. Це найпоширеніший тип заголовків; а вживання справжнього історич-
ного часу надає їм жвавості, наближає події до читача, робить його ніби учасником 
цих подій і тим самим підсилює його інтерес до надрукованого матеріалу. The past 
indefinite tense вживається в заголовках, що відносяться до минулих подій: “Husband 
Disappeared Two Years Ago. Why Rockefeller Couldn’t Buy a landslide Victory? Wave of Peace 
Action Swept the Nation” [1, с. 74].

“owner Weighs options for “Nightly Business Report” (використання теперішньо-
го часу для вираження минулого) [6].

“Silicon Valley Backs Effort to Help Foreign Entrepreneurs” (використання тепе-
рішнього часу для вираження минулого, це може означати що процес ще до кінця не 
завершений або відбувся недавно) [7].

Так само потрібно відзначити, що англомовні заголовки характеризується 
більшою експресивністю, ніж україномовні. Тому необхідно враховувати цю експре-
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сивність лексичних та граматичних засобів та перекладати англомовні заголовки так, 
щоб вони були доступні розумінню вітчизняного читача.

отже, заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення, встано-
вити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми 
матеріалу, що публікується. у той же час заголовок актуалізує найбільш важливу 
інформацію повідомлення та слугує дійовим засобом впливу на її сприйняття чи-
тачем. Саме через це, при перекладі на вітчизняну мову, потрібно звернути увагу на 
низку функціональних та структурно-граматичних особливостей заголовків, а саме: 
номінативно-інформативну, рекламно-експресивну, графічно-видільну, текстоство-
рюючу, семантичну функції, привертаючи особливу увагу до часу, в якому перекла-
дається заголовок.
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лІнгВо-ПрагМаТичнІ аСПеКТи арХІТеКТонІКи елеКТронниХ 
ВиДанЬ Та ЇХ ВПлиВ на аДреСаТа

до появи радіо, кіно і телебачення преса була єдиним джерелом інформації 
різного роду. до початку епохи Інтернету папір був єдиним широко розповсюдже-
ним носієм інформації. З розвитком цифрових технологій друкована преса перейшла 
у новий вимір – віртуальний. внаслідок цього відбулися певні зміни у візуальному 
представленні і оформленні матеріалів інтернет-версій періодичних видань, розрахо-
ваних на широке коло читачів. Інформація, отримана з таких джерел, набуває усе біль-
шої популярності завдяки випереджальній, у порівнянні з друкованими виданнями, 
можливості ознайомлення з нею, а також у зв’язку з більшою простотою одержання 
і можливості контекстного перегляду посилань і супутніх матеріалів. основним се-
редовищем існування мас-медіа стала глобальна мережа Інтернет. Привернути увагу 
сьогоднішнього читача до певного видання з величезної кількості інтернет-версій за-
собів масової інформації (ЗМІ) або комунікації (ЗМк) досить складно. Тому, окрім 
способів подачі матеріалу, кожне видання використовує для привернення уваги від-
відувачів веб-сайту ті чи інші стратегії і тактики, що сприяють утворенню загального 
комунікативного і прагматичного ефектів впливу на адресата.

насамперед необхідно з’ясувати суть понять ЗМІ і ЗМк, адже доводі часто їх 
ототожнюють. в силу історичних обставин, на наших теренах ці два поняття мають 
двояке тлумачення [5, c. 146]. ЗМІ розуміються як засоби, які використовуються для 
передачі інформації масовому, розмаїтому споживачеві, натомість ЗМк є ширшим 
поняттям. воно включає в себе поняття комунікації і засоби, основною метою яких 
є розповсюдження інформації для якнайширшого кола людей. виходячи з цього ви-
значення можна зробити висновок, що ЗМІ є одностороннім, монологічним каналом 
для передачі інформації, натомість як ЗМк дають можливість не лише передавати 
інформації як таку, і є двостороннім, діалогічним каналом, а сприяють комунікатив-
ному процесу. отже, ЗМІ розглядаються як один із видів ЗМк, а у сучасному світі за-
вдяки електронному середовищу ЗМІ все частіше набувають виду ЗМк, перебираючи 
на себе основну їх функцію – комунікативну. Широко розповсюджений термін “мас-
медіа” (mass media) по своєму значенню співвідноситься з терміном ЗМк.

на думку російської дослідниці М.М.Лукіної [9] є три типи мережевих ЗМк: 
“клони”, “гібриди” і “оригінали”. Перші – це електронні версії ЗМк, що дублюють дру-
кований варіант. “Гібридами” є більш “просунуті” інтернет-ЗМк, що використовують 
як першооснову друковані (материнські) ЗМк, їх інформаційний потенціал і кадрові 
ресурси, знаходяться у своєрідному “самостійному плаванні”, оновлюються регуляр-
ніше і є платформою для спілкування з читачами. останні, “оригінали”, являють со-
бою новий тип медіа, не мають друкованих аналогів і існують лише в мережевому ви-
гляді. отже, під інтернет-версією [3, c.2] ЗМк ми розуміємо гібридне явище, утворене 
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на межі двох середовищ: медіа середовища і Інтернету, яке існує у вигляді веб-сайту, 
тобто інформаційного вузла (ресурсу) і мережі Інтернет, є представництвом періо-
дичного видання, виконує роль ЗМк, має стійкі і комплексні зв’язки з друкованим 
періодичним виданням, є продуктом конвергенції слова і зображення, друкованого, 
візуального і аудіального типу контенту і характеризується підвищеною оперативніс-
тю у викладі новин.

Інтернет-версіям газетних видань, як одному із типів ЗМк, притаманне вико-
ристання всіх можливих сучасних технологій для досягнення комунікативної мети тек-
сту, як основного засобу комунікації. Текст в даному випадку розглядається як складова 
дискурсу, що підтверджується загальновизнаним трактуванням дискурсу як складного 
комунікативного явища або конструкту, складниками якого є сам текст і екстралінгвіс-
тичні чинники, такі як прагматичні, психологічні, соціокультурні тощо.

ч. Пірс розглядаючи текст як семіотичне явище, тобто текст як знак, одним 
із перших звернув увагу на необхідність урахування суб’єктивного чинника, прак-
тичної й комунікативної діяльності при дослідженні текстів з огляду на їх прагма-
тичний аспект, сформулювавши основний принцип філософії прагматизму. Згідно з 
ним, значення має трактуватися з позиції наслідків, практичних результатів, вибору 
дій, що ведуть до успіху та досягнення мети [11]. ч. Морріс [10], спираючись на ідеї 
ч. Пірса, вважав, що вживання знака може бути інформативним (знак підштовхує 
інтерпретатора діяти відповідним чином); оцінним (знак викликає в інтерпретато-
ра певні оцінні реакції); підбурливим (знак викликає специфічні реакції); системним 
(знак здатен організувати поведінку інтерпретатора).

Таким чином, розглядаючи текст з позицій дискурсознавства і семіотики, 
необхідно приймати до уваги не лише його мовне наповнення, а і усю сукупність 
позамовних факторів, які виникають під час перетворення авторського матеріалу у 
друкований твір. одним із таких факторів є візуальне (художнє, графічне) оформ-
лення веб-сторінок газет, яке напряму, і одним із перших, справляє прагматичний 
вплив на адресата, що підтверджується висловом аристотеля: “Зі всіх органів чуття 
людини найбільш розвиненим є зір” [16, c. 32]. оформлення сприяє висловленню ідеї 
газетного матеріалу в цілому, і певних статей зокрема, нарівні з їх лексичним напо-
вненням. Мета оформлення газети – ясно і просто, красиво і доступно донести до 
адресата думку авторів [6, c.10]. Принципи композиційно-графічного моделювання 
інтернет-версій газет, “семантичність” їх розмітки, як відображення логічної струк-
тури, мають безпосередній вплив на привернення, і що є самим основним, втриман-
ня уваги читачів.

Стале композиційно-графічне оформлення сайту видання напряму пов’язане 
з його змістом, тематикою і жанровою структурою. Звісно, зміст матеріалів, їх лек-
сичне наповнення займає домінуюче положення і безпосередньо впливає на фор-
му публікацій, характер і стиль їх візуального представлення, способи технічного 
оформлення, але графічні компоненти в свою чергу допомагають організувати такі 
матеріали в єдине ціле, створюючи постійний взаємозв’язок між змістом і зовнішнім 
виглядом газети.

Стійкість візуального оформлення сайту того чи іншого видання сприяє ви-
робленню у читача моделі очікування і є своєрідним коментарем до його змісту. всі 
елементи оформлення газети вступають у певні зв’язки між собою, що впорядковує 
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різнорідні матеріали і надає цілісності сторінці й виданню в цілому. о. о. Сідоров [6, 
c. 29] виділяє чотири типи зв’язків між елементами оформлення: образно-смислові, 
просторово-пластичні, матерiально-функцiональні та декоративні. Саме такі зв’язки 
створюють видання, яке сприймається читачем як єдність змісту та художнього 
оформлення. Завдяки оформленню, повідомлення набуває здатності впливати на чи-
тача ще до прочитання, активізуючи його читацький інтерес і бажання ознайомитися 
з викладеним матеріалом, тим самим виконуючи комунікативну, естетичну та інфор-
мативну функції і справляючи прагматичний вплив.

аналіз особливостей архітектоніки, структури, композиції і графічного 
оформлення був проведений на основі матеріалів, представлені на веб-сайтах бри-
танських газет The Guardian (The observer) і The Daily Mail, а саме одного з їх роз-
ділу, який містить інформацію про книги і критичні відгуки на них. вибір видань 
продиктований давньою традиційною стратифікацією британських газет на “якісну” 
і “популярну” пресу, отже дає можливість прослідкувати певні характерні риси, при-
таманні цим виданням з огляду на різність їх соціально-культурної стратифікації. 
The Guardian вважається найбільш популярною серед якісних видань, натомість як 
The Daily Mail являє собою зразок таблоїдної популярної преси, яка поділяється на 
дві підгрупи: власне таблоїди (tabloids) і сенсаційні видання (red tops). необхідно від-
мітити, що на сайтах видань сенсаційного типу відгуки на книги відсутні, натомість 
присутня велика кількість матеріалів про кінофільми, телевізійні передачі та музи-
ку. наявність чи відсутність інформації чи відгуків про книги очевидно обумовлена 
культурно-соціальним середовищем читачів, індивідуальним представленням і ви-
кладенням інформації, вибором і організацією матеріалу в кожній з цих газет.

досліджуючи комунікативні і прагматичні особливості графічно-
композиційного оформлення інтернет-версій вище згаданих видань потрібно 
розглянути їх архітектоніку (форму), структуру і композицію (організаційний і 
оформлювальний плани). активні теоретичні розвідки щодо форми, структурної і 
композиційної організації інтернет-видань розпочалися з початку 21 століття і пред-
ставлені у працях таких українських та зарубіжних науковців як І.М. артамонова [2], 
в.Е.Шевченко [17,18], М.М. колеснікова [7], Ф.Т. Грозданов [4], а.Г. Сафарової [12], 
о.о. Шилов [19], М.о. уланова [14], р.крейґ [6], M. akesson [1] та ін.

Термін “архітектоніка” був запозичений із галузі архітектури і означає об-
разну інтерпретацію конструкції. архітектоніка газети включає в себе структуру і 
композицію, поєднує смисловий, структурний та зображальний аспекти видан-
ня через змістові та конструктивні зв’язки. в основі архітектоніки газети лежить 
композиційно-графічна модель, об’єднуючи зміст, призначення, структуру, дизайн і 
функції видання. основними характеристиками тут виступають просторова струк-
тура і зовнішнє оформлення, тобто поділ газети на рубрики, тематичні сторінки, ви-
ділення в окремий блок коротких інформаційних повідомлень, виділення початку 
або закінчення текстів, утворення складених зображальних матеріалів, отже, архі-
тектоніка базується на закономірних зв’язках (значеннєвих, архітектонічних, функці-
ональних, композиційних, конструктивних) між змістом і формою. остання розумі-
ється як особлива фізична конструкція, зумовлена змістом газети та її призначенням 
у суспільстві. Початковими елементам такої конструкції є формат, обсяг і колонки. в 
оригінальних виданнях параметри цих елементів накладають певні обмеження як на 
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зміст, так і на композиційне і графічне оформлення номера. на відміну від паперо-
вих видань, в віртуальному середовищі зникає поняття “конечності” номера, тобто 
його фізичних рамок, і єдиним фізичним обмеженням тут виступають лише параме-
три ширини монітора, адже за допомогою полоси прокрутки вертикальна структу-
ра залишається теоретично відкритою, заперечуючи таким чином афоризм про те, 
що газетна шпальта не гумова. відповідно, питання формату і обсягу для інтернет-
версії газет не стоїть настільки гостро, як у випадку з їх друкованими аналогами. Це 
дає можливість розмістити не лише текстові матеріали у відповідно розташованому 
порядку, але й додати більший об’єм ілюстративного матеріалу, відео або аудіо кон-
тенту, підсилюючи, таким чином, прагматичний вплив на адресата. Звичайно, при-
ймаючи до уваги критерій доцільності, психологічний принцип концентрації уваги 
і правила “зручності користування” (usability), редактори штучно обмежують “висо-
ту” веб-сторінки, натомість завдяки системі гіперпосилань її “глибина” є практично 
необмеженою. використовуючи особливості читацького сприймання газетних форм 
в цифровому форматі, необхідно пам’ятати, що головне на веб-сторінці повинно 
відображатися відразу ж після її завантаження, тобто повинно розташовуватися в 
першій видимій частині (“зверху від згину” “above the fold”) з правої сторони або по 
центру. в інтернет-версії газет The Guardian і The Daily Mail після відкриття сторінки, 
що містить інформацію про книги, на такому місці розташовані постійні рубрики 
“вибір редакції” (Editors’ picks) і “огляди цього тижня” (This week’s reviews) відпо-
відно. в кожному числі видання під назвою цієї рубрики подається ілюстративний 
матеріал (фото, малюнок), який, на думку редакторів, повинен привернути увагу чи-
тача. Таким чином, візуальний (графічний) компонент виконує інформативну, оцін-
ну і підбурливу функцію впливу на адресата, спонукаючи його перейти за допомо-
гою посилань до текстового матеріалу і прочитати його. отже, оформлення газети в 
цифровому форматі пов’язане зі змістом і літературною формою як безпосередньо 
(з урахуванням значущості матеріалів), так і опосередковано – через форму просто-
рової організації (з урахуванням значущості окремих частин цієї форми). окрім па-
раметрів формату і обсягу веб-сторінки інтернет-версії газетного видання основною 
фізичною межею і мірою для частин змісту — матеріалів, рубрик, розділів – слугують 
колонки. вони значною мірою впливають на структурну, композиційну і ілюстратив-
ну побудову газети, є одним із головних елементів, які визначають обличчя видання і 
обумовлені психологічно-естетичними законами і прагматичним членуванням. осо-
бливість сприймання візуальної інформації з електронних пристроїв обумовлена об-
меженою здатністю читача охопити і втримати в пам’яті окремі об’єкти. Як правило, 
число композиційних блоків не перевищує шести. З переходом в цифровий формат 
умови поділу шпальти змінюються, що обумовлено технічними аспектами відобра-
ження матеріалів на моніторах різноманітних електронних пристроїв. Як правило, 
в інтернет-версіях періодичних видань веб-сторінка (шпальта) розбивається на три 
основні колонки і шість композиційних блоків. Це здебільшого притаманно і дослі-
джуваними нами The Guardian і The Daily Mail. відмінність у поділі полягає в тому, 
що окремі композиційні блоки на веб-сторінці The Guardian розбиваються на додат-
кові колонки меншого обсягу, створюючи таким чином окрему підструктуру зі своєю 
композицією і притаманним їй ритмом. Це надає можливість для більш динамічно-
го і практичного членування матеріалів, групуючи їх за певною тематикою, створює 
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контраст, пожвавлює привернення уваги, дозволяє виокремити основний матеріал і 
допомагає кращому сприйняттю інформації.

Елементи оформлення, які використовуються на веб-сторінках газет є не 
лише складовою частиною їх зовнішнього образу, але й виконують функцію зміс-
тового наповнення. Ці два аспекти повинні розглядатися одночасно, оскільки вони 
взаємопов’язані і мають загальне призначення: характер таких елементів впливає 
на їх сприйняття, привертає увагу до матеріалу, а змістове наповнення задоволь-
няє потребу в інформації. вони застосовуються для виділення добірки, відокрем-
лення текстових колонок, розмежування окремих матеріалів або групування їх, а 
також для зсуву зорового центру. вони надають специфічних рис оформленню ви-
дання і є самостійним інформаційним повідомленням [18], а також опосередкова-
но створюють прагматичний ефект впливу, виходячи із принципів психологічної 
концентрації уваги, втім не змінюють сам зміст матеріалів. Їх відсутність погіршує 
орієнтацію читача, розмиває межі між матеріалами, послаблює певні акценти. у 
досліджуваних нами рубриках інтернет-версій The Guardian і The Daily Mail, в яких 
подано матеріали про книги, найбільш поширеним є використання лінійок і про-
білів, причім для першої характерне застосування лінійок, для другої – пробілів. на 
нашу думку відокремлення окремих змістових блоків легше сприймається на веб-
сторінці The Guardian, оскільки візуально лінії чіткіше розмежовують такі блоки. 
на веб-сторінці The Daily Mail публікації розміщені більш щільно і відділяються 
здебільшого маленькими пробілами, причім основну функцію відділення викону-
ють заголовки, набрані великим літерами. роль елементів оформлення у газеті над-
звичайно різноманітна. вона визначається тими значеннєвими, функціональними, 
архітектонічними, композиційними, конструктивними й іншими зв’язками, за-
вдяки яким одне газетне видання відрізняється від інших і безпосередньо впливає 
його структуру. Тобто за допомогою окремих елементів (лінійок, пробілів) змістові 
блоки групуються або розмежовуються, встановлюються у потрібному місці, си-
метрично або асиметрично, утворюють ритмічні ряди. Саме спосіб застосування 
елементів визначає обличчя видання, його відміну від інших, а порівняння елемен-
тів та засобів, що їх використовують в інтернет-версіях газетних видань дає змогу 
виділити їх окремі архітектонічні типи.

використання шрифтового оформлення структурних елементів інтернет-
видань і їх текстових матеріалів робить свій внесок у загальну єдність графічно-
композиційної структури. урізноманітнення форм і розмірів шрифтів дозволяє зро-
бити наголос на змістовому центр повідомлення або на важливі частини всередині 
того чи іншого матеріалу, збагатити текстову частину інтонаціями, ніби “говорячи” з 
читачем, зробити її більш красномовною, психологічно переключити увагу з пасив-
ної на активну. друкований текст є основою інформації, що передається візуально. 
При цьому значення слів передають їх зміст, а використання різних засобів графічно-
го або шрифтового оформлення додають смислових відтінків, допомагають звернути 
увагу читача на найважливіші повідомлення або на важливі частини в середині того 
чи іншого матеріалу – окремі слова, речення, абзаци, підсилити або послабити зна-
чення, підкреслити стиль, яскравість, гучність, інтонацію тощо. Правильне викорис-
тання шрифту дає можливість донести повідомлення до читача, якому воно адресо-
ване, робить процес читання зручнішим, дає можливість організувати інформацію за 
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ступенем важливості. Це досягається правильною організацією текстових даних, по-
данням їх у формі, прийнятній як з точки зору канонів прагматики, так і семантики.

у наш динамічний час з його безмежним і безперервним потоком інформа-
ції в цифровому форматі функціональність структурного оформлення періодично-
го видання набуває особливого значення. веб-сайти друкованих видань ризикують 
втратити частину своїх відвідувачів (і потенціальних читачів), якщо їхня структур-
на побудова не сприятиме швидкому і цілеспрямованому сприйняттю повідомлень. 
внутрішню форму інтернет-версій газет утворюють тематична і жанрова структура, 
виявляючи основний зміст текстового наповнення. розміщення змістового наповне-
ння підпорядковується певній структурі різних тематичних напрямків, які розташо-
вуються відповідно до їхнього характеру і значущості. отже, тематична структура 
є способом організації змісту, з’єднання його частин у ціле. Зміст стає внутрішньо 
оформленим, набуваючи певної структури. За визначенням в.Е. Шевченко структу-
ра – “це внутрішньозмістова будова газети, виділення елементів, зв’язаних у єдине 
ціле, визначення місця кожного з них на сторінці та у виданні” [17, c. 3]. усі розділи, 
рубрики, підрубрики, окремі матеріали з’єднані між собою в такий спосіб, що сприй-
маються адресатом як відособлені одне від одного і водночас як частини одного ціло-
го, об’єднані в таку систематизовану структуру, що підкреслює значимість одних пу-
блікацій і меншу інших. внаслідок цього полегшується процес читання, знаходження 
того, що найбільш цікавить, тим самим виконуючи комунікативний намір донесення 
найважливішої, на думку редакції, інформації до читача. Інтернет-версії газет іс-
нують у формі веб-сайту. Його структурне оформлення є складною, розгалуженою, 
багаторівневою системою організації інформації і характеризується відкритою кон-
струкцією в якій можна виділити три основні структурні блоки, а саме домашню 
(головну) сторінку, сторінки з актуальними матеріалами і архіви минулих випусків. 
читач, активуючи гіперпосилання, вільно пересувається між цим блоками. домашня 
сторінка інтернет-версії газети є еквівалентом першої шпальти друкованого її варі-
анту, відображає основні матеріали, є місцем зв’язку зі сторінками окремих розділів, 
рубрик і виконує довідково-пошукову і інформативну функції. водночас необхідно 
пам’ятати про залежність структури номера газети від його жанрового наповнення, 
адже жанрова система водночас конкретизує і власне графічну форму. Місце мате-
ріалу насамперед залежить від його теми, актуальності, але й не меншою мірою і від 
літературної форми. Як правило, система розділів (меню) розміщена під назвою ви-
дання і орієнтована горизонтально. Самі розділи мають різне кольорове забарвлення, 
хоча використання кольорів реалізовано у досліджуваних виданнях по-різному. на 
домашній сторінці The Guardian кожен із розділів виділено окремим кольором, який 
зберігається у назвах рубрик і підрубрик при переході до них за допомогою посилан-
ня (link), тобто кожен розділ за допомогою кольору представлений у вигляді єдиного 
структурного блоку, несучи таким чином певне інформаційне навантаження. на до-
машній сторінці The Daily Mail колір розділу змінюється лише при наведенні на нього 
курсору, а рубрики мають однакове кольорове забарвлення, отже можна прийти до 
висновку, що вони є рівнозначними з точки зору значущості інформації. За допомо-
гою спеціальних елементів і засобів оформлення чітка система рубрикації дозволяє 
групувати окремі матеріали, визначати взаємозв`язок окремих елементів у середині 
рубрик та надавати виданню індивідуального стилю оформлення.
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Інформація, що стосується книжок в інтернет-версії газети The Guardian роз-

міщена у розділі “культура” (culture), який розбивається на рубрики першого рівня 
culture, art & design, books, Film, Music, Theatre, comedy, dance, photography, classical, 
kids’ books, tV & radio, Games. обравши рубрику books, читач переходить до підру-
брик другого рівня, а саме news, blog, reviews, kids’, podcast, Find a book, best bookshops, 
reading group, a-Z, FaQs, our bookshop. Інтернет-версія газети The Daily Mail має дещо 
іншій підхід до розміщення інформації, пов’язаної з книгами. читач може перейти до 
розділу books безпосередньо з домашньої сторінки. Приймаючи до уваги те, що вищез-
гадані видання розраховані на різні соціально-культурні аудиторії, можна зробити ви-
сновок, що ті читачі, яким адресовані матеріали про книги у газеті The Guardian мають 
прикласти більше зусиль і часу, щоб ознайомитися з потрібною їм інформацією. в ре-
зультаті, матеріали даної рубрики читають, як правило, тільки зацікавлені особи. Газета 
The Daily Mail розрахована на більш широку аудиторію, і приймаючи до уваги принцип 
“зручності користування” (usability), надає безпосередній доступ до потрібних матері-
алів. Прагматичний ефект очевидний – розділ і його рубрики відвідає більше читачів, 
які можливо і не мали наміру робити це. в даному випадку спрацьовує психологічний 
фактор – беру те що ближче і те, що легше взяти.

розглядаючи композицію інтернет-версій газетних видань необхідно 
пам’ятати, що вона являє собою найважливіший синтезуючий компонент художньої 
форми, який надає матеріалам єдності і закінченості, організовує сприйняття змісту. 
науковець в. а. Фаворський [15, c.11] бачив в основі композиційної системи немож-
ливість оцінювати “спокійним оком” весь предмет одночасно. “Ми бачимо тільки 
окремі частини», говорив він, «і за допомогою руху з’єднуємо їх, маємо уявлення про 
просторову форму в цілому. Тому рух і рухові уявлення лежать в основі тієї зоро-
вої цілісності зображення, що в наслідок розгляду відчуває читач”. встановлюючи 
зв’язки між різноманітними елементами форми, підпорядковуючи їх один одному і 
загальному, виділяючи головне, композиція надає твору стрункості, гармонії і забез-
печує його цілісне сприйняття.

аналіз відношень різноманітних типів зв’язків елементів композиції інтернет-
версії періодичних видань дозволяє визначити принципи гармонійного сполучення 
композиційних блоків, приймаючи до уваги їх структуру, заголовків, складової гра-
фічного та відео контенту з точки зору їх значеннєвого і функціонального значення. 
композиція вказує на порядок розміщення матеріалів на сторінці залежно від зна-
чення і відображає зміст. Загальний прагматичний ефект композиційної структури 
полягає в тому, що вона ще до ознайомлення читачів з матеріалами номера здатна 
на емоційному, чуттєвому рівні поінформувати про типологічні особливості видан-
ня, його призначення, адресованість певній аудиторії, про характер і тематику ви-
кладеної інформації. Практичне втілення композиційних принципів відображене в 
архітектоніці, конфігурації матеріалів, співвідношенні ширини і висоти публікації і 
відношення до осі симетрії, відокремлення та групування окремих елементів засо-
бами оформлення. усе це має не лише естетичне, а велике функціональне значення, 
оскільки на підсвідомому рівні допомагає читачу орієнтуватися на веб-сторінці за-
вдяки звичній ієрархії розташування розділів, рубрик, композиційних блоків, спо-
собам переходу між ними за допомогою гіперпосилань, а також звичним способам 
їх оформлення.
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ПоД- секЦиЯ 5. Языковедение и иностранные языки.
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імені Івана Франка

ДиСКУрС оБраЗниХ ПорІВнЯнЬ У жІночоМУ МоВленнІ оПоВІДача 
(на МаТерІалІ оПоВІДанЬ Д.К.оУТС)

у статті проводиться аналіз образних порівнянь у жіночому мовленні на 
прикладі творчості американської письменниці Д.к.оутс. Розглядаються оповідання, 
написані від першої особи одного з головних персонажів жінок. 

Ключові слова/ Key words: жіночий дискурс / female narration, концепт / 
concept, оповідач від першої особи / the first-person narrator, контекст / context, об-
разне порівняння / simile.

Гендерна комунікативна поведінка є одним із предметів вивчення сучасної 
лінгвістики, яка концентрує увагу як на розбіжностях у мовленні чоловіків і жінок, 
так і на певних соціально-психологічних чинниках: ситуація спілкування, стать, вік, 
рівень освіти соціальний стан .

Матеріалом даного дослідження вибрано збірку оповідань д.к.оутс 
«Faithless». об’єктом дослідження слугує виклад тексту від першої особи однини. За 
мету ставимо:

1. дослідити роль порівнянь у дискурсі жіночого мовлення на основі 
контексту;

2. проаналізувати концепти порівнянь у комунікативній стратегії жінок.
вивчення мовленнєвих дискурсів у літературному тексті сприяє розв’язанню 

певних завдань. Мовний матеріал у художньому творі складається з багатьох 
аспектів, серед яких є мовленнєва структура тексту, що передбачає наявність двох 
планів мовлення: мовлення наратора та мовлення персонажів. наратор – категорія 
комунікативного, лінгвістичного плану. вона є другим Я автора, але діалектично 
пов’язане не з реальним Я. кожен новий твір – це кожен новий наратор. Множинність 
нараторів спонукає до їх систематизації. Мовлення персонажа, його образ є певним 
фактом чи процесом об’єктивної дійсності, яка реалізується відповідними художніми 
засобами.(1, c. 161). важлива роль у реалізації точки зору в літературному творі на-
лежить персонажеві, який часто діє за принципами некерованості, незалежності в 
тексті твору, це мовна особистість, яка реалізується в художньому світі через систему 
мовленнєвих дискурсів (1, c. 230-232).

Процес пізнавальної діяльності індивіда передбачає накопичення ним нової 
інформації та відповідну її модифікацію. Припускають одночасне існування різних 
форм збереження й використання знань, формування думки та оцінки оточуючо-
го світу, їхньої репрезентації в мозку людини у вигляді певних структур свідомості. 
Такими структурами виступають концепти, які дозволяють пов’язати смисл слова у 
словнику та у процесі комунікації [2, c. 99]. Семантично концепт являє собою деяку 
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абстракцію, що узагальнює значення ряду своїх реалізацій. до семантичної струк-
тури концепту належать ядро концепту, а також його вихідна форма (етимологія), 
стиснена до основних ознак змісту історія, сучасні асоціації, уявлення, оцінки, пере-
живання тощо . у свідомості людини концепт породжується на основі результатів 
практичної діяльності, пізнання та оцінки об’єктивного світу [3, c. 19-28]. При цьому 
будь-який концепт виникає у формі образу, який здатен просуватися ступенями аб-
стракції.

Серед творів, що входять до збірки «Faithless» наявні 7  оповідань з 
присутністю жінок  – оповідачів («ugly», «Gunlove», «Faithless», «The Scarf», «what 
Then, My Life?», «Secret, Silent», «Manhattan romance»), які є предметом розгляду та 
виявлення концептів образних порівнянь. комунікантами оповідань є особи різного 
віку: від 12 до 40 років, кожна з яких має своє сприйняття світу, свій погляд на життя 
і своє минуле. Це особи різного соціального походження: від вуличних підлітків до 
цілком сформованих особистостей, які прагнуть одержати освіту, зайняти певний 
статус в суспільстві або вже цього досягли.

За даними табл. 1, в оповіданнях з жіночим мовленням від 1 особи «І» до-
мінують образні порівняння, концептом яких є зовнішність людини (30 прикладів – 
13%): чоловік – жінка. концепт образних порівнянь чоловік (21 приклад – 9%) пред-
ставлений у різних життєвих ситуаціях. чоловік-вбивця своєї коханої кілька місяців 
тому застрахував її для того, щоб згодом вбити: “i told charl it hadn’t been very bright 
of nico to insure his wife for $1 million and then kill her himself. Thinking of nico’s velvety 
eyes and his weird lukewarm tongue thrusting and parrying in your mouth like some kind of 
sea urching”[4, c. 120]. чоловік-коханець в очах люблячої, проте досить ревнивої жін-
ки : “years away from me, married to other women, he’d become lean and nervy as an ell”[4, 
c. 123]. Молодий чоловік, клієнт бару, абсолютно незнайомий дівчині-офіціантці, від-
разу ж не сподобався їй зовнішнім виглядом: “he was a big man, well above six feet tall, 
with a boyish-fattish pale face and oblong head like an exotic squash, and heavy-lidded, 
hooded eyes that settled on me, or upon my body, with a look of frowning disapproval. he 
was ugly himself. weird-ugly. but ugliness in a man doesn’t matter, much. ugliness in a 
woman is her life ”[4, c. 16]. автор доповнює характеристику чоловіка у наступному 
реченні:“no laughs. Even before he ate his meals he looked as if he was having exquisite gas 
pains”[4, c. 17].

Таблиця 1 
Концепти образних порівняньу жіночому мовленні на основі збірки "Faithless"

Концепти К-ть прикладів % від загаль. кількості
Чоловік 21 9
Жінка 18 8
Незахищеність 16 7
Помста 4 1,7
Інтимність 3 1,3
Дружба 4 1,7
Розчарування 3 1,3
Загальна кількість 69 30
Всього 230 100
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Позитивний опис батька героїні – люблячого, терпеливого сім’янина окрес-

люється в контексті :”how precise his words, how he enunciated his words, polite and cold 
and harsh; how, through he spoke calmly, his handsome face creased like a vase that has 
been cracked; his eyes squinted almost shut, and had no focus; a raw flush like sunburn rose 
from his throat ”[4, c. 212]. Героїня-оповідач відтворює зовнішність дідуся очима внуч-
ки: “he’d been careful in his dress, especially on Sundays, for churchgoing, he now wore 
filth-stained overalls and in all months save summer long gray-flannel underwear straggling 
at his cuffs like a loose second skin”[4, c. 148].

концепт жінка у дискурсі образних порівнянь (18 прикладів – 8%) має своє 
відображення у різних вікових категоріях та при різних обставинах. Прикладом не-
гативної оцінки зовнішності жінки є контекст із оповідання «ugly» : “it soon became 
clear that i was the least popular of the several dining room waitresses, for my tips were the 
lowest. This made me try harder, smile harder. My smile was wide and fixed like something 
clamped onto my face and i scared myself seeing the wet gleam of my teeth in the aluminum 
surface of the swinging kitchen door.”[4, c. 13]. “My skin was darkish-olive like something 
smeared by the eraser”[4, c. 20]. ”God! i was ugly! it was no exaggeration. almost, such 
ugliness is a kind of triumph, like a basket you sink after having been foulded”[4, c. 34], – 
самокритика героїні доходить до того, що вона сама ненавидить себе, вважає себе 
потворною. Зовнішність карли з оповідання «Secret, Silent» після вбивства нею свого 
чоловіка передана у похмурих тонах : ”her face looked coarse, makeup streaked in unflat-
tering rivulets, mascara smeared beneath her eyes like ink; i saw that karla wasn’t a young 
woman only a few years older than me but well into her thirties and now looking her age”[4, 
c. 200].

Позитивно маркованим є концепт зовнішності хворої матері: “She was breath-
ing hard, like a winded horse, her chest rising and falling so you could see it and her head 
was flung back on the pillow and she’d placed a wetted cloth across her eyes mask-like so half 
her face was hidden. her dark-blond hair was disheveled, unplaited, coarse and lusterless as 
a horse’s mane, unwashed for days”[4, c. 131]. “Just Momma’s breath coming quick and hard 
and uneven. and her olive-pale skin oily with heat like fever. her legs were tangled in the 
afghan, her hair was strewn across the pillow”[4, c. 132].

дискурсивність порівнянь, концептом яких є незахищеність, налічує 16 при-
кладів – 7%. “i was in another place, my grandmother’s old kitchen, and i was running in 
a cornfield, running as if my heart might burst, and the need for sleep came over me like 
a dark cloud, as powerfully as if someone had clamped one of those old-fashioned rubber 
ether-masks over my mouth and nose. no. not hErE. not now. There was a roaring 
in my ears as of an angry wind. There was that taste of panic, blackish acid in my mouth”[4, 
c. 160]. у контексті порівнянь та порівняльних речень розкривається образ дівчи-
ни – оповідача, якій потрібна чиясь підтримка. натомість вона відчуває неприязне 
ставлення до себе своєї бабусі, яка називає її terrible girl – жахлива дівчина. даний 
концепт присутній у контексті образних порівнянь: ”i was kicking, squealing, except 
Luke had pressed his salty-sweaty palm over my mouth to shut me up, his face was stained 
like a fist clenched tight, his jaws were clenched tight, i saw his eyes rolling and i screamed 
through the hard hurting flat of his hand, and in that instant the ears opened up, it was a 
black softmelting pit into which i fell, like falling asleep in church”[4, c. 177], підкреслюючи 
фізичну знесиленість, слабкість дівчини – оповідача, яка після бійки з другом Люком 
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знесилено падає в яму, оскільки сили були нерівні.

карла, подруга головної героїні, налякано скрикнула, побачивши свого ко-
лишнього чоловіка озлобленим і відчуваючи смертельну небезпеку:”This was a man 
who looked as if, if you made the mistake of touching him, your fingers would burn. karla 
came out of the bathroom adjoining the bathroom with an armful of toiletries and when she 
saw this man she gave a little scream like a kicked cat, and dropped the toiletries, he gripped 
her shoulders in both hands and shook her and she punched and kicked and used her elbows 
against him as in a clumsy violent dance”[4, c. 198].

у контексті образних порівнянь жіночого мовлення концепт почуття люди-
ни (14 прикладів – 6%) представлений такими видами концептів як помста, інтим-
ність, дружба, розчарування. концепт помста (4 приклади – 1,7%) яскраво відтворе-
ний на прикладі образного порівняння :”and there was Luke’s flushed face, his laughing 
teeth, his angry teeth, why was he angry, and that sharp frown between his eyebrows like a 
knife blade the way an adult man might frown, the way my father frowned when one of his 
children displeased him, that staring frown of wrath”[4, c. 177], контекст якого передає 
надмірну розлюченість Люка, який вступає в нерівну бійку з дівчиною.

Семантично протилежний до попереднього є концепт інтимність. (3 при-
клади – 1,3% ) : “There was a buzzing sensation in my head like miniature popping bubbles, 
or brain cells. i smiled, seeing the man’s fattish hand reach fumblingly for mine, one hairless 
creature groping for another”[4, c. 39]. “he was stroking my back now and kissing the nape 
of my neck, his mouth damp and yearning as a dog’s”[4, c. 40]. – неприємні відчуття геро-
їні від поцілунків містера кентрі, який кохає її. вона ж сприймає його як друга.

концепт дружба в образних порівняннях ( 4 приклади – 1,7%) несе в собі 
позитивну семантику:” we were excited. it was like a lover’s quarrel”[4, c. 31]. дружні 
відносини хавії – дівчини-оповідача з клієнтом дають їй хвилини задоволення.

концепт розчарування (3 приклади – 1,3%) базується на дискурсі порівнянь, 
основою яких є домашня сфера (сім’я, члени сім’ї) : “as the sisters themselves gathered 
(for their father never spoke of their mother to them after the first several days following the 
shock), this was not a single coherent history but one that had to be pieced together like a 
giant quilt made of myriad of fabric-scraps” [4, c. 137], – розповідь втомленого життям 
батька про всі пережиті ним події, з того часу як жінка покинула його є, ніби, без-
кінечною.

Загалом, найчисельнішим концептом у жіночому мовленні є концепт зовніш-
ність людини (13%), в якому концепт образних порівнянь чоловік (9%) представле-
ний як з позитивної так і з негативної точок зору (чоловік-вбивця, чоловік-коханець, 
дбайливий сім’янин) і є найбільш популярним об’єктом оцінки протилежної статі. 
8% образних порівнянь становлять концепт жінка (жінка-вбивця, жінка-берегиня 
сім’ї). власне для жінки характерним є самокритика, прискіпливе ставлення до своєї 
зовнішності, незадоволення собою. Проте, позитивно сприймається у контексті об-
раз сильної характером жінки, яка різними шляхами добивається своєї мети, готова 
до фізичної боротьби з чоловіком. концепт жінки-матері, берегині сім’ї, носить тіль-
ки позитивну оцінку.

у концепті образних порівнянь незахищеність (17%) домінує образ дівчи-
ни  – слабкої, боязливої особи, що потребує захисту, котрій важко пристосуватися 
в світі несправедливості. найменш чисельні концепти помста, інтимність, дружба, 
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розчарування відносяться до загального концепту почуття (6%). кількісно майже 
непомітний кожен з них надає контексту високої образності, експресивності. Сукуп-
ність концептів образних порівнянь у жіночому мовленні дає підстави говорити про 
своєрідність світосприйняття жінок-оповідачів.
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обучение правильному произношению – один из важнейших элементов при 
изучении языка. оно включает в себя артикуляцию звуков, ударение, ритмику, инто-
нацию и в конечном итоге предполагает овладение фонетической системой русского 
языка в целом [5, с. 3].

в науке принято различать «постановку и коррекцию, а практические курсы 
соответственно именовать постановочными и корректировочными» [5, с.  31]. По-
становку обычно соотносят с начальным этапом обучения. коррекция, как правило, 
происходит в процессе. впрочем, эти два этапа взаимосвязаны.

однако становится ясным, что важнее всего выработать правильную арти-
куляцию звуков именно с первых уроков, когда студенты-иностранцы только на-
чинают воспринимать русскую речь. Трудности в корректировке произношения на 
последующих этапах обучения языку связаны с нейролингвистическими аспектами 
порождения речи: иностранцы, владеющие определенным лексическим запасом и 
грамматическими навыками конструирования фраз, но не имеющие произноситель-
ных навыков, доведенных до автоматизма, не успевают в процессе говорения (и ау-
дирования) соотнести форму и значение фразы. даже при чтении вслух иностранцы, 
не изучавшие фонетику на начальном этапе, в состоянии сосредоточиться либо на 
произносительной стороне текста, либо на содержательной. к сожалению, коррекция 
артикуляции звуков на продвинутом этапе обучения связана со значительно боль-
шими затратами усилий и времени и преподавателя, и учащегося, чем на начальном 
этапе, и не всегда приводит к желаемым результатам: акцент в спонтанной речи оста-
ется [6, с. 53].

Прежде чем начать сознательно произносить тот или иной звук, обучаемый 
должен научиться управлять своими речевыми органами. как писал С.и бернштейн: 
«Задача артикуляторного обучения состоит: 1) в том, чтобы научить учащихся созна-
вать произносительные работы, расчленять целостные артикуляции на их составные 
элементы, синтезировать эти элементы в новые, непривычные сочетания и 2) в том, 
чтобы подвергать произносительный аппарат тренировке, которая позволит ему осу-
ществлять усвоенные артикуляции автоматически» [1, с. 14]. в некоторых методиче-
ских разработках (например, у Любимовой) перед использованием артикуляционной 
гимнастики рекомендуется описание речевых органов, участвующих в производстве 
звуков. в этот период очень продуктивна наглядная работа с так называемыми «ар-
тикуляционными разрезами» – рисунками, отражающими положение органов речи 
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при произнесении определенного звука, работа с зеркалом, карандашом и др. [5, с. 
35]. но применение схем оправдано, с нашей точки зрения, только для обучения фо-
нетике русского языка студентов-филологов, владеющих специальной лингвистиче-
ской терминологией.

однако, в условиях современного динамичного обучения, когда на отработ-
ку артикуляции почти не дается времени, такой подход становится почти невозмож-
ным. обычно используются специальные упражнения, которые позволяют отрабо-
тать звуки до автоматизма. Причем от произношения слогов учащиеся как можно 
скорее должны перейти к произношению слов и целых фраз, ведь основная цель 
изучения языка – способность к дальнейшей коммуникации с его носителями.

упражнения на постановку артикуляции можно разделить на имитацион-
ные, дифференциальные и тренировочные.

имитационные упражнения – это упражнения, направленные на отработку 
сходных звуков в русском и родном языках, упражнения на восприятие нового зву-
ка на слух. Фонетические упражнения этой группы опираются на слухо-зрительную 
имитацию и носят характер фрагментарного знакомства. они способствуют раз-
витию фонетического слуха и произносительных навыков учащихся. Задания та-
ких упражнений носят в основном рецептивно-репродуктивный характер. в таких 
упражнениях отработка каждого звука происходит во всех позициях: в начале слова, 
в середине слова, в конце слова, в сочетании с гласными, в сочетании с согласными, 
под ударением, без ударения, в словосочетании, в предложении, в речевом образце. 
на первых уроках отрабатываются в основном имитационные упражнения, когда 
студенты произносят каждый отдельный звук, прочитывая его в слогах, а потом сло-
вах и фразах за преподавателем. для примера приведем упражнение на отработку 
звука [в]:

в сочетании с гласными:
вначале слова:
варя, вата, вас, восток, вода, вокзал, вы, выписать, выход
в середине слова:
Голова, нева, привычка, бравый, новый, левый, здоровый
в конце слова:
ров, шов, зов, лев, улов
в сочетании с согласными:
вначале слова:
власть, всласть, влага, враг, вместе, влево, внизу, вправо.
в середине слова:
август, автор, недавно, звать, два
в словосочетании:
новый врач, повторять правило, первая остановка, давно вместе
в предложении:
Валя ела вафли. Ворона села на ворота. Вербу поставили в вазу. В этом новом 

доме живут мои друзья. Я выучил новые слова. недавно я был в африке. В воскресенье 
Володя выезжает в Варшаву.

Дефференциальные упражнения предполагают вычленения различий меж-
ду отдельными звуками: например, по принципам глухости-звонкости, твердости-
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мягкости, сонантов. обычно представляет собой отработку отдельных звуков, вы-
зывающих трудность в парах во избежания их смешивания.

Поскольку противопоставление по глухости-звонкости, твердости-мягкости 
большого количества фонем является специфической чертой фонологической систе-
мы русского языка [3, с. 45], то безусловно дифференциальные упражнения являются 
наиболее часто используемыми.

При постановке произношения звонких и глухих согласных необходимо 
учитывать фонетическую природу фонологически противопоставляемых согласных. 
основным методом выработки их различия являются упражнения на противопо-
ставление этих фонем во всех возможных сочетаниях. особо должны быть выделены 
их оппозиции с сонорными и «в» [3, с. 49]. То есть необходимо их попарное произ-
ношение в разных сочетаниях. например, [д]ом – [т]ом, [з]уб – [с]уп, [г]ость – 
[к]ость и т д.

Можно также воспользоваться приемами самонаблюдения, что особенно 
актуально для китайской аудитории, ведь в их языке, как известно, нет противо-
поставления согласных по глухости-звонкости. например, как указывают бурякова 
Е.С и варава С. в.: «можно предложить учащимся поочередно произносить парные 
по глухости / звонкости согласные, приложив палец к щитовидному хрящу (т.н. «ка-
дыку»). данный прием позволит учащимся почувствовать, что при произношении 
звонких согласных щитовидный хрящ колеблется (вследствие колебания голосовых 
связок, образующих голос), а при произношении соответствующих глухих соглас-
ных  – не колеблется. Подобный эксперимент можно проводить с использованием 
как смычных ([б] – [п], [д] – [т], [г] – [к]), так и щелевых ([в] – [ф], [з] – [с], [ж] – [ш])
согласных» [4].

для постановки твердых / мягких согласных русского языка можно также ис-
пользовать достаточно традиционные фонетические упражнения, где в составе слов 
или слогов попарно противопоставляются согласные звуки, совпадающие по всем 
фонематическим признакам, кроме признака «твердость / мягкость». например:

а) ла – ля, мы – ми, та – тя, су – сю, зу – зю;
б) был – быль, том – артем, бык – бить, выть – вить, рад – ряд и т.д.
Произношение мягких согласных русского языка в составе некоторых звуко-

сочетаний представляет трудность для иностранных студентов. для отработки про-
изношения мягких согласных, сочетающихся с последующим твердым согласным, 
целесообразно использовать упражнения, где в составе слов попарно противопо-
ставляются звукосочетания типа [л’к] – [лк], [л’ш] – [лш] и др. например: только – 
полка, ольга – Волга, большой – волшебный и т.д. [4].

во всех восточных языках наблюдается смешение сонантов [р] и [л], возмож-
но смешение [р] и [ж] – это связано с тем, что положение органов речи при произ-
ношении этих звуков сходно (и это видно на «артикуляционных разрезах»), различие 
заключается в наличии/отсутствии «дрожания» кончика языка. Причем для произ-
несения твердого русского р необходимо минимум три «дрожания», а для мягкого 
русского р достаточно одного, но это не мене трудно для иностранца. для постановки 
этих звуков cледует давать упражнения со словами, где «трудные» звуки находятся в 
разных позициях (например, красный – классный, бар – балл, брал – брала, рыжий – 
лыжи, лук – рук, лечь рано – речь лектора, люблю и говорю…) [6, с. 56].
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далее рассмотрим тренировочные упражнения. Такие упражнения на-

правлены на закрепление всех уже отработанных звуков. Задача тренировочных 
упражнений состоит в практическом усвоении звукового строя русского язы-
ка. отработка и совершенствование произносительных навыков заключается в 
чтении и заучивании различных стихов, скороговорок, считалок, рифмовок, пе-
сенок, отгадывании загадок, загадок  – добавлялок и т.д. Такие упражнения но-
сят репродуктивный, репродуктивно-продуктивный и продуктивный характер. 
Примеры:

Скороговорка на отработку произношения [к], [п], [л], а также на редуциро-
ванные [а]-[о] после твердых согласных:

Сшит колпак не по-колпаковски,
вылит колокол не по-колоколовски,
надо колпак переколпаковать, перевыколпаковать,
колокол переколоколовать, перевыколоколовать.
Стих на отработку звуков [ж], [р], [л]:
Жук жужжал, жужжал, жужжал.
вол лежал, лежал, лежал…
а потом спросил:
Скажите,
для чего вы так жужжите?
Жук волу ответил с жаром:
Ясно, я жужжу не даром –
Я живу и не тужу,
Потому что я жужжу. (б. Заходер) [2, с. 163]
Загадки на отработку звука [й]
белый, а не снег; сладкий, а не мед. (Сахар)
Зимой белый, а летом серый. (Заяц)
круглый, зеленый, внутри красный и сладкий. (арбуз)
кроме трех типов упражнений (имитационных, дифференциальных и тре-

нировочных) для постановки звуков у студентов-иностранцев можно также восполь-
зоваться методами логопедии. Это требует больших затрат по времени, потому их 
стоит использовать только в сложных случаях.

в качестве примера приведем логопедическую методику по постановке вибран-
та [р] (нами был выбран именно этот звук, ведь у китайской аудитории часто возникают 
проблемы с его произношениям, так как в языке учащихся он отсутствует как таковой). 
Е.Ф. рау и в.а. Синяк в пособии по логопедии пишут: «…сидящему перед зеркалом, пред-
лагается широко открыть рот, поднять кончик языка за верхние резцы, к альвеолам, и в 
таком положении длительно произносить звук [з]; в это время шпателем (или плоской 
ручкой чайной ложки), подложенным под кончик языка, нужно производить частые ко-
лебательные движения, отчего получается рокот, характерный для произношения звука 
[р]» [7, с. 57]. Есть и другой способ: «установив четкое длительное произношение верхне-
го альвеолярного [з], включаем его в слоги, слова и предложения. Слышится проторный 
звук, близкий к [р], но без вибрации. Этот звук посредством тренировочных упражнений 
следует автоматизировать в словах и предложениях и постепенно он приобретет элемен-
ты звука [р]: кончик языка начнет вибрировать без особых усилий. [7, с. 57].
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Таким образом, типы упражнений и методики, расмотренные в данном до-

кладе, могут помочь преподавателям подобрать правильный подход для постанов-
ки артикуляции звуков русского языка иностранным учащимся на начальном этапе 
обучения, а также создать условия для дальнейшей автоматизации приобретенных 
умений и навыков.
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(на МаТерІалІ англІЙСЬКоЇ, нІМеЦЬКоЇ Та ФранЦУЗЬКоЇ МоВ)

Ключові слова: культура мовлення, мова, мовленнєвий етикет, міжкультур-
на комунікація

Key words : culture of speech, language, speech etiquette, intercultural communi-
cation

Поняття “культура мовлення” пов’язане із закономірностями і особливос-
тями функціонування мови, а також з мовною діяльністю в усьому її різноманітті. 
Можна навести велику кількість найрізноманітніших за змістом текстів, бездоганних 
з погляду літературних норм, але тих, що не досягають мети. Це пов’язано з тим, що 
норма регулює більшою мірою суто структурну, знакову, мовну сторону мовлення, 
не зачіпаючи найважливіших відношень мовлення до дійсності, суспільства, свідо-
мості, поведінки людей. культура мовлення виробляє навички відбору і вживання 
мовних засобів у процесі мовного спілкування, допомагає сформувати свідоме став-
лення до їх використання в мовній практиці відповідно до комунікативних завдань. 
вибір необхідних для даної мети мовних засобів – основа комунікативного аспекту 
культури мовлення. на думку Г.о. винокура, фахівця з культури мовлення, для кож-
ної мети свої засоби, «таким має бути лозунг лінгвістично культурного суспільства» 
[1, с.83]. Тому іншою важливою якістю культури мовлення є комунікативна доціль-
ність – вміння знаходити у мовній системі для вираження конкретного змісту в кож-
ній реальній ситуації мовного спілкування адекватну мовну форму. вибір необхідних 
для даної мети і в даній ситуації мовних засобів – основа комунікативного аспекту 
мовлення.

комунікативними характеристиками мови є, насамперед, точність мовлен-
ня, зрозумілість, чистота, логічність викладу, виразність, естетичність і доречність. 
чіткість формулювань, вміле використання термінів, іноземних слів, вдале застосу-
вання образотворчих і виразних засобів мови, прислів’їв і приказок, крилатих слів, 
фразеологічних висловів, безумовно підвищують рівень професійного спілкування 
людей. З комунікативною доцільністю тісно пов’язаний і третій  – етичний аспект 
культури мовлення. Правила мовної поведінки, етичні норми мовної культури є од-
ним з найважливіших компонентів професійного спілкування. Під етичними нор-
мами спілкування розуміється мовний етикет: мовні формули вітання, прохання, 
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питання, подяки, поздоровлення і т.п.; звернення на “ти” і “ви”; вибір повного або 
скороченого імені, форми звернення та ін.

комунікативна доцільність, як критерій культури мовлення, стосується як 
форми вираження думки, так і її змісту. Етичний аспект культури мовлення встанов-
лює знання і застосування правил мовної поведінки в конкретних ситуаціях таким 
чином, щоб не принизити гідність учасників спілкування. Етичні норми спілкування 
передбачають дотримання мовленнєвого етикету.

Під мовленнєвим етикетом розуміють систему стійких формул спілкування, 
що приписуються суспільством для встановлення мовленнєвого контакту співроз-
мовників, підтримки спілкування в обраній тональності згідно з соціальними роля-
ми і рольовими позиціями відносно один одного, взаємними стосунками в офіційних 
та неофіційних обставинах [6 , с.413].

в основі мовленнєвого етикету як функціональної системи мовних одиниць 
знаходиться функція спілкування (комунікативна) та висловлення думки. отже, 
культура мовлення – це дотримання норм літературної мови, норм мовної поведін-
ки, етикету (привітання, прощання, вибачення, ввічливість, чемність, тактовність); 
норм, пов’язаних з умінням досягати найбільшої ефективності своїй промові (рито-
рична грамотність), а також норм, пов’язаних з умінням переключатися з однієї сфе-
ри спілкування на іншу. все вищезазначене дозволяє прийняти запропоноване Є.н. 
Ширяєвим визначення культури мовлення: “культура мовлення ― це такий вибір і 
організація мовних засобів, які в певній ситуації спілкування при дотриманні сучас-
них мовних норм і етики спілкування дозволяють забезпечити найбільший ефект у 
досягненні комунікативних завдань, що поставлені” [4].

високий рівень мовної культури ― невід’ємна риса культурної людини. Мов-
на культура людини ― це її ставлення до знань про мову (і знань взагалі), прагнен-
ня (або його відсутність) до їх розширення, вміння (чи невміння) користуватися 
отриманими знаннями. Мовна культура відображає ступінь засвоєння і дотримання 
культурних норм у процесі передачі і сприйняття мовного повідомлення, застосуван-
ня знань, сприяють ефективності даного процесу в ситуаціях повсякденного спілку-
вання. у змістовному аспекті вона включає в себе знання зразків досконалої мови, 
знання мовного етикету, знання психологічних основ мовної комунікації.

культура мовлення передбачає, передусім, правильність мовлення, тобто до-
тримання норм літературної мови, які сприймаються його носіями як зразок, тому 
поняття типу мовної культури представляється виключно важливим для сучасного 
стану суспільства та його культури. культура мовлення надає певний вплив на етику 
спілкування. Етика диктує правила моральної поведінки (включаючи спілкування), 
етикет передбачає певні манери поведінки і вимагає використання зовнішніх, вира-
жених в конкретних мовних діях формул ввічливості.

Етичний компонент культури мовлення проявляє себе в мовленнєвих актах – 
цілеспрямованих мовних діях, таких, як вираз прохання, питання, подяки, привітан-
ня тощо. Таким чином, етика спілкування, або мовленнєвий етикет, вимагає дотри-
мання в певних ситуаціях деяких правил мовної поведінки. у мовному спілкуванні 
також необхідно дотримуватися ряду етичних та етикетних норм, тісно пов’язаних 
одне з одним. наприклад, у французькій мові етикет виражається наступними фор-
мулами: permettez-moi de me présenter – дозвольте відрекомендуватися. Enchanté (e) 
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de faire votre connaissance – радий (а) з вами познайомитися. Звернення виконує кон-
тактовстановлюючу функцію, є засобом інтимізації. Етикет визначає і норму пове-
дінки. Прийнято чоловіка представляти жінці, молодшого за віком – старшому, спів-
робітника – начальнику. офіційні та неофіційні зустрічі починаються з привітання. 
крім цього існують вітання, що вказують на час зустрічі: bon matin! доброго ранку! 
bonjour! добрий день! bonsoir! добрий вечір!

в англомовному суспільстві між культурними людьми спілкування ведеться 
на трьох рівнях ввічливості – офіційному, нейтральному і фамільярному. кожному 
рівню ввічливості відповідає свій власний стиль мовлення, і тому всі ввічливі слова і 
вирази можуть бути класифіковані за стилістичною ознакою і, відповідно, віднесені 
до офіційного, нейтрального і фамільярного стилям мови. Пояснимо наявність рівнів 
ввічливості і стилів мови прикладами. наприклад, у англійця зупинився годинник , 
і він змушений уточнити час . Звертаючись до приятеля , англієць запитає: – what 
time is it , tom ? – котра година, Том ? дане питання відповідає фамільярному стилю 
мовлення і доречний на фамільярному рівні ввічливості – в сім’ї , в родинному колі , 
між друзями і приятелями. Щодо незнайомої людини, то слід звернутися з ввічливим 
проханням :

– Excuse me , could you tell me the time , please ? – вибачте , ви не могли б ска-
зати котра година, будьте люб’язні !

Це відповідатиме нейтральному рівню ввічливості і нейтральному стилю 
мовлення. Правила англомовного етикету детально регламентують порядок знайом-
ства людей. Молоду людину представляють старшому, джентльмена представляють 
леді, навіть якщо джентльмен значно старше і є видатною людиною, а леді виповни-
лося тільки 18 років. Жінку представляють чоловікові тільки в трьох випадках: якщо 
чоловік є монархом (членом королівської сім’ї), президентом країни чи церковним 
ієрархом. Якщо ж леді не досягла 18 років, її представляють гостю. носії титулів вель-
ми чутливі до використання титулів. до доктора, судді, єпископа слід звертатися від-
повідно називаючи їх звання. особлива увага в СШа приділяється членам Сенату. 
до сенатора СШа звертаються зі словом Senator незалежно від того, чи займає він 
цей державний пост або вже став колишнім сенатором. колишній президент СШа в 
обігу – це Mister, а не Ex-president.

Формальні правила етикету в німеччині дуже прості. Загальноприйнятою 
формою звертання в німеччині є «ви». німець ніколи не звернеться до малознайомої 
людини на «ти» . При першому знайомстві до співрозмовника прийнято звертатися 
«herr» та « Frau» з додаванням прізвища .

в офіційному зверненні у німеччині прийнято називати титул кожного, до 
кого ви звертаєтесь. Якщо звання людини вам невідоме, то можна використовувати 
слово «доктор» (наприклад, « herr Doktor»).

на запитання «wie geht‘s» в німеччині прийнято відповідати докладно, не 
пропускаючи жодної деталі.

для німецького етикету характерна пунктуальність та чіткість. Про зустрічі 
прийнято домовлятися заздалегідь, про неможливість прийти або про можливе за-
пізнення слід попередити співрозмовника.

отже, етикетні формули – важлива складова частина комунікативної ком-
петенції; знання їх – показник високого ступеня володіння мовою. важливим ком-
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понентом мовного етикету є і комплімент. Тактовно і вчасно сказаний, він піднімає 
настрій у адресата, налаштовує його на позитивне ставлення до опонента. комплі-
мент вживається на початку розмови, при зустрічі, знайомстві або під час бесіди, при 
розставанні. культура мовлення – це, перш за все, її реальні ознаки і властивості, які 
говорять про її комунікативну досконалість.

культурою мовлення важливо володіти всім, хто за родом своєї діяльності 
пов‘язаний з людьми, організовує і направляє їх роботу, веде ділові переговори, ви-
ховує, піклується про здоров‘я, надає людям різні послуги.

Таким чином, культура мовлення – найважливіша умова спілкування. ово-
лодіння основами мовної культури для кожної людини – не тільки необхідність, а й 
обов‘язок. Спілкуючись культурно, люди роблять правильний вибір у напрямку до-
сягнення комунікативних завдань.
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в ходе исследования были изучены тексты произведений М. а. булгакова 
«Мастер и Маргарита», «Собачье сердце», н. в. Гоголя «Мертвые души», а. П. че-
хова «Глупый француз», «Свадьба с генералом». из 223626 лексем данных произ-
ведений были выявлены и отобраны для дальнейшего анализа 5172 лексические 
единицы с семантикой еды, после исключения повторов осталось 832 ЛЕ, которые 
и вошли в состав ЛСП «Еда». в ЛСП «Еда» было выделено два крупных микропо-
ля: «Пища» и «напитки». Первое большое микрополе распадается на 2 подполя с 
ядрами: а) блюда, б) способы приготовления и приема пищи. Подполе «блюда» и 
подполе «Способы приготовления и приема пищи» содержат по 11 микрополей в 
своем составе. Микрополе «напитки» включает в себя 2 подполя с ядрами: а) ал-
когольные напитки и б) безалкогольные напитки. [3; 132]. рассмотрим микрополе 
«Морепродукты» данного ЛСП.

Микрополе «Морепродукты» стоит из 9 лексем, что составляет примерно 1,1 
% от общего числа лексем ЛСП «Еда», 1,2 % лексем микрополя «Пища» и 3,9 % лек-
сем подполя «блюда». Микрополе «Морепродукты» является восьмым по величине в 
подполе «блюда». все ЛЕ микрополя «Морепродукты» могут быть дифференцирова-
ны на основе следующих признаков:

’наличие раковины’
Без раковины С раковиной
рак устрица

например: Маргарите показалось, что она пролетела где-то, где видела в 
громадных каменных прудах горы устриц [1; 247].

’величина’
Маленькой величины Небольшой величины Средней величины Крупной величины
икра устрица рак омар

например: степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сер-
вирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазоч-
ке… [1; 69].
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’часть-целое’

Часть Целое
икра омар 
раковая шейка устрица

например: Я теперь председатель, и сколько ни накраду  – все на женское 
тело, на раковые шейки, на абрау-Дюрсо [1; 85].

отношения элементов внутри этого микрополя сводятся к общим типам: 
«вхождение» и «расхождение». во «вхождении» мы наблюдаем: 1) градуальную связь 
по признаку ’величина’, что предполагает, что лексические единицы называют разные 
степени «размера, объёма, протяжённости предмета питания, добываемого из моря»; 
2) партитивную связь по признаку ’часть-целое’, где единицы называют понятие в 
целом и его части. «расхождение», основанное на контрастности содержания сем, 
включает конкретную разновидность данного типа связи – несовместимость. данная 
связь указывает на отсутствие какой-либо характеристики и происходит по призна-
ку ’наличие раковины’.

данное микрополе включает в основном существительные (3) и конструк-
ции типа: «прилагательное + существительное (4) существительное + причастие (1) и 
существительное + существительное (1).

данное микрополе содержит 8  стилистически нейтральных лексем в прямом 
значении. например: степа, тараща глаза, увидел, что на маленьком столике сервиро-
ван поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке…[1; 69].

одна лексема устерс относится к устаревшей лексике. например: ...и прини-
мающиеся за этот обед не иначе, как отправивши прежде в рот пилюлю; глотающие 
устерс, морских пауков и прочих чуд, а потом отправляющиеся в карлсбад или на 
кавказ [2; 54].

к ядру данного микрополя относятся лексемы, имеющие в своем значении сему 
«предмет питания, добываемый из моря» и выраженные стилистически нейтральными 
существительными в прямом значении. к ближней периферии относятся лексемы, вы-
раженные простыми словосочетаниями, относящиеся к нейтральной лексике. дальней 
периферии принадлежит лексема, относящаяся к устаревшей лексике.
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currently, changes in the social, economic and cultural spheres of life of modern 
russia greatly influence the position and role of such a humanitarian subject taught in a 
technical college as a foreign language. today, more and more contacts with foreign coun-
tries are expanding, and cooperation with foreign partners in various fields of science is 
increasing; cultural, interpersonal contacts are established. in this situation labor market is 
becoming more and more popular for those specialists who, in addition to their high-level 
of training may exhibit a fairly high level of general culture, including their knowledge of the 
cultural heritage not only of their native country, but also of the culture of other countries 
and people. in this case, the ability to communicate in at least one foreign language (prefer-
ably to be able to speak fluently in two or even three languages) is perceived as a natural part 
of cultural identity of a modern specialist – a technical college graduate.

For establishing effective relationships with foreign partners specialists with a per-
fect knowledge of a foreign language as a means of oral and written communication are 
required. For example, for the programmer who has training in computer literacy, or for a 
lawyer dealing with business documents or legislation, possession of writing and reading 
skills is preferable, but for marketers and managers who are involved mainly in the negotia-
tion process, listening and speaking skills are required. The necessity to form the ability of 
the future specialists to possess communication skills and the capacity to implement the lan-
guage of business and professional cooperation with potential partners in a foreign language 
is one of the priorities of training that is put in front of a high school teacher.

one of the difficulties in solving this problem is the fact that a foreign language is a 
humanitarian subject, and, if the choice of students in higher education has been driven by 
their interest and success in the field of technical disciplines, studying of a foreign language 
in the system their priorities can appear on one of the last places (except for a certain part 
of students mastering a foreign language for whom is not a difficult process; in other words, 
these students like to study language, they study it easily and with pleasure, they become 
active and win the first places on intercollegiate olympiads in foreign languages, make pre-
sentations at different conferences, attend additional courses in language to be able to pass 
international examinations).

The great difficulty is that there is a great time gap between the completion of train-
ing in language at the university and getting real possibilities for its use in professional 
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activities (language teaching according to the curriculum is carried out mainly on the 1, 
2 courses). Lack of language practice for a further two or three years of training significantly 
reduces the level of achieved training, and without practical application of the language, 
without possibility to use it periodically for educational purposes, leads to decrease in the 
level of gained proficiency in language. as a result, the necessity to learn a foreign language 
for students in comparison with the relevant disciplines becomes less significant. and, what 
is more important, not every student is quite sure that knowledge of language gained at the 
university, will be useful in his professional activities.

Small number of hours devoted to the study of language (sometimes only 2 hours 
a week), is absolutely insufficient, since teacher in the classroom is limited in time to choose 
either to pay considerable attention to the study of basic grammar, or to teach students the 
skills of reading and translating technical texts, or to start and not be able to complete the 
course «business foreign language» because of the minimal amount of time allotted to the 
study of this discipline. having the ability to learn the language of their own is only a supple-
ment to the main course, which is fully used not by everyone, because not all students have 
the skills of self-improvement of foreign language speech abilities outside of the educational 
process, not every student is able to work without help of a teacher, and low level of knowl-
edge can become a serious obstacle for independent work with the material.

The difficulty also lies in solving the problem: how to more fully engage all students 
in learning process, setting the latest not only mini – task: to get a positive assessment on the 
exam, but putting before the students «higher aspirations», for example, the need to make 
an effort to form themselves as future professionals who possess not only professional skills, 
but also to become experts who are broad-minded, well-read, are familiar with the culture 
of other nations, and, of course, they can understand and are fluent in foreign language 
speaking. Effective communication with people of other nationalities is possible only if the 
participants of the conversation are easily oriented in the national customs, history, culture, 
traditions of the country, language of which they use. unfortunately, undergraduate stu-
dents at the initial stage of language learning are not interested in such questions, especially 
in questions, concerning cross-cultural teaching material, and, what’s more, this subject is 
given a small amount of training time.

recently there appeared a troubling tendency: level of preparation of school 
graduates in foreign languages is becoming too low. current system of tests conducting, 
which is being held at schools every year, leads to the fact that those students who do 
not connect their future profession with foreign language (and, therefore, are not tested 
on the subject), do not pay enough attention to its study. as a result, high school teach-
ers, instead of continuing to teach students the subject on a higher level of complexity 
have to start learning foreign language from the beginning, namely, with the alphabet. 
time, which is spent on the restoration of unexplored on the school bench material, is 
lost to the student, and his progress in this area of knowledge during limited time might 
appear to be negligible.

Significant difficulty arises on the stage of formation of students’ interest in study-
ing the subject. when the group is being formed, the level of results of schooling is not taken 
into consideration: students with a good level of preparation may lose interest in learning, 
not meeting the need to solve problems relevant to their level, and students with insufficient 
knowledge of basic knowledge, experience serious difficulties to overcome the difficulties. 
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Such heterogeneity of language training within the group results in reluctance of students to 
learn the subject, both strong and weak.

all the above mentioned reasons lead to the realization of the fact, that in the pro-
cess of teaching foreign language of technical college students one of the priorities, set by 
high school teacher, is the necessity to find such effective ways of teaching and such the 
latest technologies of studying the discipline, that could afford the students to understand 
importance of the study, become reasonably motivated to make an effort to gain knowledge 
on the subject. Modernity poses serious tasks before a high school teacher to be able to find 
effective means, allowing him to prepare competent, highly qualified specialists in various 
fields of science and technology. but the acute problem of improving the educational level 
of the trained future specialists in a technical college, with the fullest use of opportunities of 
the humanities, in particular foreign language still remains. The unfolding process will lead 
to the solution of the existing problems; improve the quality of training of the students, their 
ability to adapt to rapidly changing conditions of the modern world.
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There is a long, yet by no means outdated tradition in English studies to explore 
the rich potential that is available to users of English for emphasizing and intensifying their 
ideas. our world is not such that we could best talk about it in plain, straightforward, clear-
cut notions. (or at least in our culture we do not see our world like this.) its description and 
conceptualization requires rather a sophisticated, complex language able to express subtle 
distinctions and finer shades of meaning. intensifying is therefore one of the most constant 
characteristics of our speech.

intensification of speech is a permanent and highly important feature of colloquial 
style. conversational English serves to express, on the part of the speaker, some kind of af-
fect, personal attitude, or evaluative stance towards the topic, it enables speakers to give more 
emphasis to the overall content of the message[7; p. 217]. There are various ways and means 
of giving emphasis to a whole sentence or any part of it. apart from the emphasis given by 
information theme and rheme, language provides means of giving a sentence, or a clause, or 
any unit in the sentence purely emotive emphasis. They include: stress, various kinds of inten-
sifiers, exclamations, the emphatic do in declarative and imperative sentences, reduplication, 
emphatic syntactic structures, interjections, vocatives, expletive words, etc.[3; p. 111].

normal English conversation abounds in numerous intensifiers which may be ex-
pressed by various parts of speech, particularly by adverbs, modal words, particles, pro-
nouns, nouns or noun-phrases and sometimes by adjectives [3; p. 113].

Though different by nature, all intensifiers have in common a heightening or lower-
ing effect on the whole sentence or some part in the sentence. Thus, we distinguish between 
two groups of intensifiers: 1) general sentence intensifiers which give emotive force to the 
sentence as a whole, and 2) those which add emotive emphasis to a certain part of a sen-
tence.

Expedients to produce emotive and logical intensity of meaning are different. Some 
of them established by long use in the language and recognized by their semantic value and 
purpose are registered in good dictionaries as intensives or intensifiers.

intensification raises some fruitful questions about transpositions of linguistic 
signs including the use of predicative ‘degree nouns’ which are adjective-like in function 
and intensifiability of all the content categories – nouns and verbs as well as adjectives and 
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adverbs.

The fact of intensifiability – aside from the kinds and degree of it – is easily estab-
lished by selecting a few potential intensifiers and seeing them in actual use. by way of il-
lustration the word so is a common intensifier with adjectives, e. g. so interesting, so beautiful, 
so useful. with verbs, the effect of so reveals the difference between one that is intensifiable 
and one that is not. in the words of L. bolinger, the first is a ‘degree verb’ and the second 
‘nondegree verb’. in a sentence ‘She loved me so’, so is an intensifier, to love is a degree verb. in 
‘He tied me so’, so means ‘in the manner specified’; to tie is a nondegree verb [2; p. 29].

Many other intensifies are like so, meaning one thing with degree words and an-
other with nondegree words.

Let us compare also: ‘She hated him so’, so intensifies; to hate is a degree verb. Simi-
larly ‘She sure hated him’ (She hated him a lot) but ‘They sure found it’ means ‘it is certainly 
true that they found it’; ‘He wants it terribly’ means ‘he wants it a lot’; ‘He writes terribly’ 
means ‘he lacks a skill of writing.’ To want is a degree verb; to write is a nondegree verb. The 
word such in examples like such joy and such hurry, such greed, are normal, and it turns out 
that such changes its colour in exactly the same way as so when used with degree and nonde-
gree nouns. in ‘it was such a bargain’, such intensifies; in ‘it was such a purchase’, such means 
‘of the type specified’. it is possible sometimes to paraphrase the same meaning using so to 
modify a verb, so to modify an adjective and such to modify a noun:

i wish he wouldn’t talk so.
i wish he weren’t so talkative.
i wish he weren’t such a talker.
with action nominals we commonly find such where the underlying verb takes so:
wasting time so is bad.
Such time-wasting is bad.
So and such are used in the same way when they are used as identifiers, not as in-

tensifiers: treating your friends so, such treating of your friends.
The most interesting thing about intensification is its variability. no other part of 

language can match it for growth and change. Degree words are the chief means of emphasis 
for speakers for whom all means of emphasis quickly grow stale and need to be replaced.

performative adverbs may also undergo semantic changes that reveal their conver-
sion to intensifiers. Examples are not far to seek:

She is a real actress.
it is real pretty.
There is undoubted empiric evidence that while intensifiability is to be found in all 

major content categories – adjective, adverb, noun and verb – the basic intensifiable is the 
adjective. and this is probably linguistically universal.

additional evidence of an inherent adjective-like feature is to be found in the for-
mation of certain compounds. Examples are numerous:

he works so.
he is so hard working.
The stream runs so.
The stream is so swift-running.
it holds so.
it is so tight-holding.



63

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
with the adverb ‘indeed’ transition from performative to intensifier is a matter of 

position and juncture. it is used as a performative adverb in sentences like the following: 
‘indeed she is a clever girl’, ‘She indeed is a clever girl’, or ‘She indeed is a clever girl!. but un-
like ‘truly’, ‘indeed’ cannot go directly before the adjective and is commonly placed at the 
end, with no disjunctive separating it from the noun phrase such as is required with ‘truly’. 
So ‘She is a clever girl indeed’ is intensifying; ‘She is a clever girl, indeed’ is performative [4; 
p. 72].

The adverb ‘indeed’ can intensify a degree word of any category:
She is foolish indeed (adjective);
She acted foolishly indeed (adverb);
She is a fool indeed (noun);
She suffered indeed (verb).
it is fairly easy to find other examples of degree words which lexically differ chiefly 

in the feature intensifiability [2; p. 45]. nondegree scent pairs with degree fragrance. we 
would not say it filled the room with such a scent that i was intoxicated: but replacing scent 
with fragrance has the same effect as combining it with a degree adjective: it filled the room 
with such a fragrance (such a wonderful scent) that i was intoxicated.

Similarly He gave me such an amount that i hardly knew what to do with it all ver-
sus He gave me such a quantity that i hardly knew what to do with it all. other pairs are 
monarch(a sovereign head of state, who rules usually by hereditary right[8; p. 1061]), non-
degree, despot(someone, especially a ruler, who uses power in a cruel and unfair way[8; p. 
425]), degree; award(something such as a prize or money given to someone to reward them 
for something they have done[9; p. 88]), nondegree, boon(something that is very useful and 
makes your life a lot easier or better[8; p. 163]), degree; attorney(AmE a lawyer qualified to 
represent clients in legal proceedings[9; p. 83]), nondegree, shyster(informal especially AmE 
a dishonest person, especially a lawyer or businessman[8; p. 1529]), degree; dwelling(formal 
a house, apartment etc where people live[8; p. 490]), nondegree, hovel(a small dirty place 
where someone lives, especially a very poor person[8; p. 792]), degree; teacher(someone 
whose job is to teach, especially in a school[8; p. 1701]), nondegree, pedant(a person who 
relies too much on academic learning or who is concerned chiefly with insignificant detail[9; 
p. 1213]), degree; informant(someone who secretly gives the police, the army etc. informa-
tion about someone else[8; p. 834]), nondegree, blabbermouth(informal someone who tells 
secrets because they are always talk too much[8; p. 142]), degree.

The picture that we have drawn is too neat. we are really speaking of meanings, not 
words. to make the contrasts convincing we select words that give no options in putting in or 
leaving out the intensifiable feature. There is no meaning of hovel in ordinary use that does not 
incorporate intensifiability. There is no meaning of dwelling that does incorporate it. but there are 
many words that face either way. informer may be used like informant or like blabbermouth. if we 
say that a friend of mine got cut pretty badly we would mean one thing if we referred to an encoun-
ter with a dueling adversary and possibly something different if we referred to an encounter with 
a surgeon. To cut in the sense ‘to apply a knife’ is nondegree; in the sense ‘to disfigure’ it is degree. 
Degree and nondegree nouns are exactly like mass and count nouns in this respect: the feature 
may or may not be present, or may be present optionally [4; p. 73].

Expedients to produce intensity and emphasis of a qualitative meaning in different 
syntactic structures merit special consideration in terms of stylistic analysis.
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it will be helpful to observe intensity and emphasis as expressed by means of:
1) placing the adjective out of its normal position, in isolation from the head noun 

either in front position or after the noun, e.g.:
observant, quick, resourceful, Val went straight to the heart of a transaction, a horse, 

a drink... (J. Galsworthy)
Unsparing and matter-of-fact, her mind darted to his relations with her own moth-

er. (J. Galsworthy)
From there he could not see his face; and again he saw Fleur  – in his mother’s 

hands, slim and white on the keys, in the profile of her face and powdery hair. (J. Galsworthy)
2) the use of intensified comparatives and superlatives:
This week was by far the busiest we’ve had since i’ve been here.
3) transpositions of nouns into adjectives:
a) adverbial use of nouns in patterns like: stone cold, ice cold, age old, stone deaf, 

snow white, bone dry, bolt upright, etc.
There is a wide scope of imagery for creative writers to describe quality by using 

nouns in this way; John Galsworthy, for instance, has coined satin-smooth to describe the 
stems of birch trees, ivory white – to describe skin.

b) the use of nouns instead of adjectives in patterns like:
her soft hair – the softness of her hair
red roses – the red(ness) of the roses
in the dark night – in the dark of night
in a hot battle – in the heat of a battle
c) substantivation of adjectives in cases like:
You are a dear!
You little silly!
d) the use of nouns in patterns like:
She was all kindness.
or
He is attention itself.
4) idiomatic comparisons:
as busy as a bee     hungry as a hunter
as fit as a fiddle     as bold as brass
bright as a button     as good as gold
as green as grass     proud as a peacock
5) the use of emotionally coloured adjectives ending in -like, -looking, -seeming, 

etc.: monkey-like, mouse-like, soldierly-looking, etc..
6) the use of absolute superlatives, so-called elatives:
She has got the gentlest touch. She has got the sweetest baby.
7) post-attributive participial verb forms: he is the best fellow going; one of the most 

interesting experiments ever known; quite the handiest – and hottest – way of topping up the 
teapot ever invented.

8) extension of sentence-element by reduplication:
Youth, like a flame, burned ever in his breast, and to youth he turned, to the round 

little limbs, so reckless, that wanted care, to the small round faces so unreasonably solemn or 
bright, to the tremble tongues, and the shrill, chuckling laughter, to the insistent tugging hands, 
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and the feel of small bodies against his legs, to all that was young and young, and once more 
young. (J. Galsworthy)

he stood panting. it was ghastly-ghastly. (J. Galsworthy)
9) the use of the word all with adjectives, adverbs, prepositional noun-groups and 

pronouns:
He is all wrong: hopelessly, dangerously wrong. (J. Galsworthy)
That was all too soon; all too dark, all too late, all too long, all too short, all in (= ut-

terly exhausted), all of a sudden, all of a heap, all to no purpose, all to nothing, all the better, 
all kindest consideration, etc.

10) idiomatic fixed phrases: a wealth of, the world of, heaps of, a hell of, no end of, 
oceans of, miles of:

i expect he will make no end of trouble about it.
Many degree adverbs and other degree expressions intensify the meaning of the 

word they modify:
well, that’s very nice indeed.
we are utterly powerless.
it’s this sort of thing that makes me look an absolute fool.
in familiar speech, some adjectives and adverbs (such as terrific, tremendous, aw-

fully, terribly) have little meaning apart from their emotive force [6; p. 91]. Thus terrific, 
great, grand, fantastic are simply emphatic equivalents of good or nice:

The weather was terrific.
it is important to know that awfully and terribly can be used in a ‘good’ sense, as 

well as in a ‘bad’ sense:
She’s terribly kind to us.
in addition to degree adverbs, certain adverbs like really and definitely have an em-

phatic effect:
we really have enjoyed ourselves.
he definitely impressed us.
Thus, in spoken language intensification plays an important role acting as a means 

of emphasis.
to sum up, we can say that the English language intensifiers are of great im-

portance in communication. the intensifiers make the speech of the characters vivid, 
interesting, humorous, ironical, emotional, understandable; they reflect their thoughts 
and feelings. without intensifiers the English language would not be so bright and rich 
as it is now.
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каждому из нас приходилось сталкиваться с конфликтными ситуациями. 
конфликты проявляются в деятельности всех социальных институтов, социальных 
групп, во взаимоотношениях между людьми и играют ключевую роль в жизни от-
дельного человека, семьи, коллектива, государства, общества.

Целью данной статьи является рассмотрение конфликта с точки зрения 
лингвистики и определение понятийного поля конфликта.

общественная жизнь не свободна от конфликтов. взаимодействуя друг 
с другом, люди не только ставят перед собой конструктивные цели, не только 
стремятся к сотрудничеству. Жизнь устроена таким образом, что человеку нередко 
приходится бороться за те блага, которые ему необходимы для поддержания су-
ществования или для удовлетворения своих амбиций. именно по этой причине и 
возникают конфликты.

Люди различны между собой, они по-разному воспринимают ситуацию, 
в которой оказываются в силу своих индивидуальных особенностей. различие в 
восприятии часто приводит к тому, что люди не соглашаются друг с другом при 
решении какого-то вопроса. Это несогласие возникает тогда, когда ситуация дей-
ствительно носит конфликтный характер [2, с. 9].

одной из причин конфликтов такого характера служат возможные значимые 
потери и искажение информации в процессе межличностной и межгрупповой комму-
никации. человек, как правило, не может в процессе общения передать без нередко 
существенных искажений всю информацию, которая содержится в его психике и каса-
ется проблемы, обсуждаемой с партнером. Значительная часть информации содержит-
ся на уровне бессознательного и словами вообще не выражается. часть информации 
теряется из-за ограниченности словарного запаса конкретного человека. Также многое 
не может быть высказано из-за недостатка времени. часть информации утаивается го-
ворящим, если ему невыгодно сообщать эту информацию. из того, что сказано, многое 
не усваивается собеседником в силу невнимательности или трудностей быстрого по-
нимания. услышанное человек обычно не воспринимает на веру, а оценивает, делая 
выводы, отличающиеся от того, что сказал собеседник.

для нас представляется интересным изучение конфликта с лингвистиче-
ской точки зрения. ведь конфликт предполагает наличие какого-либо общения, 
коммуникации, что выражается конкретными вербальными формами.
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Понятие конфликта принадлежит как обыденному сознанию, так и науке, 

которая наделяет его специфическим смыслом. каждый из нас интуитивно пони-
мает, что такое конфликт, однако от этого определение его содержания не становит-
ся более легким. в обыденной речи слово «конфликт» используется применительно 
к широкому кругу явлений  – от вооруженных столкновений и противостояния 
различных социальных групп до служебных или супружеских разногласий. Мы на-
зываем конфликтом семейную ссору, военные действия, дискуссии в парламенте, 
столкновение внутренних мотивов, борьбу собственных желаний и чувства долга 
и многое другое.

Слово «конфликт» происходит от латинского conflictus  – столкновение – и 
практически в неизменном виде входит в другие языки (conflict  – англ., konflikt  – 
нем., conflit – франц.). анализ определений конфликта, принятых в различных со-
временных неспециальных энциклопедиях, обнаруживает их сходство. как пра-
вило, содержание понятия конфликта раскрывается через следующие значения: 1) 
состояние открытой, часто затяжной борьбы; сражение или война; 2) состояние 
дисгармонии в отношениях между людьми, идеями или интересами; столкновение 
противоположностей; 3) психическая борьба, возникающая как результат одновре-
менного функционирования взаимно исключающих импульсов, желаний или тен-
денций; 4) противостояние характеров или сил в литературном или сценическом 
произведении [6, с. 596].

По мнению составителей «Grolier Multimedia Encyclopedia», общий сино-
нимический ряд понятия «конфликт» включает конфликт (conflict), спор, сопер-
ничество (contest), единоборство (combat), борьбу (fight), скандал (affray). contest 
относится как к дружескому соревнованию, так и к враждебной борьбе за дости-
жение цели; combat, как правило, употребляется, когда речь идет о вооруженном 
конфликте; fight чаще всего обозначает столкновение индивидуальных соперников; 
affray предполагает публичное столкновение или шумную ссору [5].

в Словаре русского языка С. и. ожегова «конфликт» определяется как стол-
кновение, серьезное разногласие, спор. в качестве примеров приводятся семейный 
конфликт, вооруженный конфликт [4, с. 252].

в новой обработке словаря немецкого языка для иностранцев издательства 
Langenscheidt «конфликт»  – это: 1) сложная ситуация, возникающая из-за того, 
что две или более личности/группы предъявляют различные желания или требо-
вания; 2) (психич.) ситуация разлада, раздора внутренний, духовный конфликт; 3) 
вооруженная борьба.

При анализе рассмотренных синонимических рядов можно увидеть, что 
практически неизменным компонентом значения понятия «конфликт» является 
столкновение оппозиционных начал. их может быть несколько, чаще всего два. 
очевидно, что для описания границ проблемного поля конфликтных явлений это-
го предельно общего признака недостаточно. Таким образом, выделим понятие 
«конфликт» как ключевое, к которому можно подобрать синонимы, показывающие 
противостояние большей или меньшей степени.

изучая конфликт, попробуем выделить социально-психологические причины 
его возникновения. одной из таких причин является возможные значимые потери и 
искажение информации в процессе коммуникации. человек, в принципе, не может в 
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процессе общения передать без нередко существенных искажений всю информацию, 
которая содержится в его психике и касается проблемы, обсуждаемой с партнером. 
Значительная часть информации содержится на уровне бессознательного, и словами 
вообще не выражается. часть информации теряется из-за ограниченности словарно-
го запаса конкретного человека. из-за недостатка времени не высказывается многое 
из того, что могло быть сказано. часть информации утаивается говорящим, если ему 
сообщать эту информацию не выгодно. из того, что сказано, многое не усваивается 
собеседником в силу невнимательности или трудностей быстрого понимания. услы-
шанное человек обычно не воспринимает на веру, а оценивает, делая выводы, отлича-
ющиеся от того, что сказал собеседник. неправильное понимание людьми друг друга 
может быть основной причиной конфликтов, либо усложняет разрешение социаль-
ных противоречий, возникших по иным причинам.

общение  – основной инструмент для разрешения большинства конфлик-
тов – само по себе часто бывает причиной конфликтной ситуации. Любое нарушение 
общения может привести к конфликту. Многочисленные примеры из каждодневной 
жизни служат тому доказательством.

иногда человек выражается недостаточно определенно и ясно. иногда кто- то 
слушает невнимательно. часто возникает непонимание в отношении того, что подраз-
умевается. Препятствием могут стать скрытые предположения. а иногда в результате 
непонимания, враждебности или обиды общение вообще прекращается [1, с. 551].

Таким образом, значительный интерес представляет изучение образцов 
поведения, которые могут быть готовыми алгоритмами действий (на основе со-
циальных ценностей и норм), в данном случае – способов осуществления речевого 
воздействия в рамках конфликта и выхода из него. конфликтная коммуникация 
есть столкновение воли говорящего и слушающего, наступательной и оборони-
тельной стратегии и тактики [2, с. 3]. Эмоциональные состояния страха, опасения, 
превосходства, победы находят свое выражение в языке.

известно, что наиболее эффективные способы разрешения конфликта свя-
заны с переговорами между конфликтующими сторонами (с вариациями: один на 
один или в присутствии третьих лиц).

Завершение конфликта может быть достигнуто либо самими конфликтую-
щими сторонами без помощи каких-либо посторонних лиц, либо путем подключения 
третьей стороны. Специалистами описываются три способа действий, посредством 
которых конфликтующие стороны могут попытаться выйти из состояния конфлик-
та: насилие, разъединение, примирение.

как правило, примирение достигается в результате переговоров между 
конфликтующими сторонами. Таким образом, в поле зрения исследователя по-
падают переговоры. человек постоянно участвует в принятии решений, которые 
его затрагивают; все меньше и меньше людей соглашается с навязанными кем-то 
решениями. Люди с разными интересами используют переговоры с целью ула-
дить свои разногласия.

актуальность данной темы определяется, прежде всего, тем, что в настоя-
щее время большое внимание уделяется изучению поля конфликта с позиции линг-
вистики, а именно в свете изучения немецкого языка. однако диалогические тексты 
конфликта не подвергались достаточно полному и всестороннему изучению.
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рассматривая подобную ситуацию и ее разрешение (переговоры) с точки 

зрения лингвистики, а именно в аспекте конфликтной коммуникации, интересно на-
блюдать способы осуществления речевого воздействия в рамках конфликта и выхода 
из него. Здесь мы можем увидеть языковые выражения эмоционального состояния 
страха, опасения, угрозы, превосходства, победы. При этом важно определить само-
стоятельный статус их семантических категорий как стратегий речевого поведения в 
конфликтной ситуации, выявить типы речевого реагирования (речевые действия и 
лексико-синтаксические структуры) при конфликте и ведении переговоров.
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З ІСТорІЇ ПоширеннЯ наЗВи ЦирУлЬниКа bArbIEr  
У нІМеЦЬКІЙ Та СлоВ’ЯнСЬКиХ МоВаХ

статтю присвячено дослідженню походження назви ремісника barbier у ні-
мецькій, польській, українській, білоруській та російській мовах. Розглядається істо-
рія вивчення цього найменування, аналізуються його витоки та історія поширення у 
досліджуваних мовах на основі писемних пам’яток XiV–XiX ст.

Ключові слова: назва ремісника, дисиміляція, запозичення, діалект, історія 
мови, міжмовні контакти.

The paper is dedicated to the problem of origin of name of a craftsman barbier in 
german, Polish, Ukrainian, Byelorussian and Russian. The history of investigation of this 
various names is considered here, their sources and the history of their spread in the investigated 
languages are studied on the basis of written recollection of the XiV–XiX centuries.

Key words: handicraft name, dissimilation, loan word, dialect, history of language, 
inter language contacts.

Фахова реміснича лексика і назви ремісників зокрема належать до досить 
давнього пласту словникового складу багатьох мов. культурні, економічні, політич-
ні, торговельні та воєнні зв’язки між народами упродовж багатьох століть приводять 
до цілої низки запозичених слів, велику частку яких складають запозичення у галузі 
різноманітних ремесел. вивчення історії і шляху поширення однієї варіативної назви 
цирульника – barbier – з французької через німецьку, польську у східнослов’янські 
мови є предметом дослідження цієї публікації.

німецькі етимологи вважають, що німецьке ремісниче найменування barbier 
«цирульник» походить з фр. barbier «т.с.», що виникло на основі фр. bart „борода“, а 
це з лат. barba «т.с.» [14, с. 90; 10, с. 98]. багато дослідників слов’янських мов не роз-
глядають саме цей різновид назви цирульника, через те, що він уже вийшов із словни-
кового складу цих мов. у етимологічних словниках і спеціальних наукових розвідках, 
присвячених німецьким запозиченням у слов’янських мовах, знаходимо у більшості 
випадків лише дані про його похідні – п. balwierz [9, с. 28; 7, 1, c. 28], barwierz [13, с. 91; 
7, 1, c. 28], укр. бальвір «фельдшер» [3, 1, с. 130]. український варіант барбер знаходи-
мо у Я. рудницького, який вважає, що він походить безпосередньо з англ. barber [15, 
1, 63], а а. булика для біл. барберъ (барбирь, барверъ) «цирульник, фельдшер» перед-
бачає такий шлях запозичення – через п. balwierz, barwierz з н. Balbier, Barbier, що з 
іт. barbiere чи фр. barbier [1, c. 88].

вважаємо, що вихідною формою назви ремісника, яка спричинила низку 
дисимілятивних перетворень, є нім. Barbier «цирульник», точніше — її рання ново-
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верхньонімецька форма barbyer / barbier, що засвідчена вперше наприкінці XiV ст. 
у рипуарському діалекті, куди вона потрапила наприкінці XiV ст. з французької 
мови (фр. barbier) : «… meist(er) Gerart mijns b(er)n barbyer gelege(n) ind badde …» 
(Jülich, 1398–1399), «clage van der barbiere …» (köln, 1424–1425) [11, 2, 4, c. 1984], 
«Meister wilhelm der Barbier» (bonn, 1427), «Johans van Maentz des barbiers» (bonn, 
1447) [8, c. 239]. Слід зазначити, що barbier не лише стриг, але й пускав кров, лiкував 
рани. у середньовічному данциґу представників цього ремесла також називали 
chirurgi, або medici  [Volckmann, c. 66]. вважаємо, що в польську мову н. barbier 
міг проникнути з сілезького діалекту: barbier (Leobschütz, 1434)  [Jungandreas, c. 
288-289]. наприклад, у іншому суміжному з польською мовою німецькому говорі 
— нижньопрусському діалекті — цей варіант назви цирульника згадується зна-
чно пізніше, ніж у польських пам’ятках: «... Er furte in zu dem barbire» (Elbing, 
1565)  [Ziesemer, c. 403]. Можливо, утвердженню цього варіанта запозичення в 
польській мові міг також сприяти його різновид з подвоєним суфіксом -er, який 
до часу появи в польській мові назви barbirz фіксувався в нижньопрусському го-
ворі: «von schuld meister niclaus des barbirers zu Marienburg» — preussen, 1454) [там 
само], згодом також у швабському: («nach der gepurt hohen vleiß zu haben zu der 
mutter, sonderlich dem kind mit vleiß zu lösen, durch sich selbs oder ainen barbierer» 
— 1503), рипуарському («den snydern seint zugedan die buntworter oder kursener, 
die hoetmecher, barbierer, wapensticker» — Düren, 1545), верхньосаксонському 
(«kein barbirer oder bader soll einigen verwundeten, […], verpinden» — 1542–1570) і 
гессенському говорах («Eines erbarn raths der statt Frankfurt am main den barbirern 
und bierbrewern gegebne gemeine articul und ordnung» — Frankfurt, 1594) [11, 2, 4, 
c. 1985]. на нашу думку, добавляння додаткової морфеми -er є нічим іншим, як 
намаганням «онімечити» лексичну одиницю, що сприймалася носіями німецьких 
діалектів як іншомовна.

найраніше свідчення про запозичену вихідну форму назви ремісника 
(н.  Barbier) у польських джерелах виявляємо в назві дружини ремісника: «honesta 
barbara barbiszka concivissa nostra» (poznań, 1482)  [17,  1,  2, c.  58], пізніше також — 
«księga lekarzom aptekarzom cyrulikom Barbirzom, rostrucharzom [potrzebna]» 
(kraków, 1613), «... Golący cesarzá, Barbierz» (Lwów, 1745)  [Słownik języka polskiego 
XVii i 1. połowy XViii]. Із східнослов’янських мов найраніші свідчення знаходимо в 
давніх українських текстах («Барберь Ганусъ тотъ дворъ свой ... продалъ» (1523) [4], 
« ... пришолъ ку мнѣ Якубъ барбѣръ» — Луцьк, 1583)   [5], згодом — у білоруських 
пам’ятках («тотъ Янъ барбер поведилъ ... ижъ, жидъ Песахъ просилъ мене, абыхъ его 
вилечилъ» — 1540), «грѣшѧть теже нерозумные лѣкари, аптыкари, барбири, которiи 
не знаючи зелье або лѣкарство дають шкодливое» — клецк, 1562 [2, 1, 186] та росій-
ських джерелах («а что съ собою привелъ обтекарей и барберовъ, людей честныхъ и 
къ дѣлу добрѣ годныхъ» — 1581) [6, 1, 68].

Таким чином, на основі зібраних даних та перших згадок у пам’ятках розгля-
дуваних мов можна констатувати чіткий шлях поширення назви цирульника barbier 
з французької мови через німецьку і польську в українську і білоруську звідки вона 
потрапляє у російську: фр. barbier > н. barbyer/barbier (1398/99) > п. barbiszka (1482) > 
укр. барберь (1523), біл. барбер (1540) > рос. барбер (1581).
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ФраЗеологІЗМи З КоМПоненТоМ СЛИНА В УКраЇнСЬКІЙ МоВІ

Проаналізовано соматичні фразеологічні одиниці української мови до складу 
яких входить лексема – компонент «слина», а також ті, які називають дію плювання. 
Подається їхнє значення і наводяться їхня символіка.

Ключові слова: фразеологізм, значення фразеологізму, соматизм, антропо-
центризм.

Проанализировано соматические фразеологические единицы украинского 
языка в состав которых входит лексема – компонент «слюна», а также те которые 
называют действие сплевыванья. Приводятся их значение и подаются их символика.

Ключевые слова: фразеологизм, значение фразеологизму, соматизм, антро-
поцентризм.

Фразеологічні одиниці (далі Фо) є цінним джерелом інформації про мов-
ну картину світу, яка відображається в певній національній мові, а також у зв’язку 
мови з історією та культурою її носіїв. Фразеологізми віддзеркалюють реалії та 
традиції народу, вони є результатом сприйняття навколишнього світу. одночас-
но вони фіксують спостереження поведінки і думки про стереотипні явища. ви-
ходячи з цього можна припустити, що досліджуючи фразеологічний фонд мови, 
спостерігається за своєрідними рисами, які свідчать про приналежність народу 
до певного культурного кола.

однією з рис притаманних мові є антропоцентризм – сприйняття світу з точ-
ки зору людини, її досвіду, а також визнання, що людина є найважливішим і найкра-
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щим складником цього світу. Такий мовний аспект особливо виражається у розмов-
ній мові, де назви, які стосуються людини, становлять найбільш розбудовану групу. 
Це саме стосується і фразеології. Складовою одиницею значної кількості фразеоло-
гізмів багатьох мов є назви частин людського тіла, а також їхні риси [3, с. 135].

Метою сьогоднішньої статті є спроба аналізу соматичної фразеології укра-
їнської мови, а саме – фразеологічних одиниць до складу яких входить компонент 
слина, а також фразеологізмів, які називають дію плювання. Зібраний матеріал для 
даного дослідження це фразеологізми і їх варіанти взяті із фразеологічного словника 
української мови [1].

Слина нам завжди асоціюється з рідкою, переважно прозорою, речовиною, 
яка утворюється в устах. вона завжди є наявною в процесі їди або в процесі мовлен-
ня. у певних ситуаціях вона є більш або менш густіша. Її густину можуть спровокува-
ти апетитні страви, і, навпаки, – під час сну вона тимчасово “пропадає”.

велика кількість фразеологізмів української мови з компонентом слина влас-
не є пов’язана зі значенням ‘кому-небудь дуже хочеться з’їсти, випити щось’ або ‘хто-
небудь передчуває насолоду від чогось смачного, апетитного’. Таке значення переда-
ють фразеологізми [аж]слина [з рота (по губах)] котиться (тече, набігає і т. ін.)/ 
покотилася (потекла, набігла і т. ін.). Як бачимо наведені Фо можуть вживатися з 
кількома дієсловами-синонімами котиться, тече, набігає. вживання якогось одного 
є зумовлене виключно контекстом або інтенсивнісю появи слини.

у давнину слині приписували лікувальну дію, підтвердженням цього є при-
клад із життя тварин – багато з них лікує свої рани зализуванням. Також слину, як 
лікувальний засіб при хворобі очей, застосовували древні рабини. до такої практики 
повертається Господь використовуючи слину для зцілення хворих. відомими є історії, 
коли Ісус христос доторкнувся слиною до язика глухонімого, або помастив слиною 
і порохом очі незрячому від народження [ 2, с. 413]. Пізніше ці чуда стали символом 
освячення, яке виконується в обряді хрещення, а навіть більше – слиною священик 
торкається вух і ніздрів дитини.

одночасно є відомим той факт, що у всіх древніх народів плюванням 
виражалася фізична або моральна погорда. великою зневагою було сплюнути у 
чийсь бік або плюнути на когось. Перші християни на знак відрази плювали на 
зображення ідолів і божків. При лікуванні прокажених опльовувалося злих духів. 
[2, с. 415].

власне значення презирства і зневаги є закладене у таких фразеологізмах, 
як плювати /наплювати в вічі (межи очі), плювати /наплювати в обличчя (в лице, 
в пику). вживання усіх наведених фразеологізмів є грубим. а в останньому варіанті 
лексема пика підкреслює навіть вульгарне значення.

Значення неповаги, знехтування чогось важливого, чогось, що приносить 
дохід є закладене у фразеологізмі-метафорі плювати/ наплювати в криницю. Якщо у 
грубій формі не звертати на щось увагу можна плюнути і розтерти.

Подібне значення нехтування когось або чогось є у змісті Фо плювати мені 
(йому, їм), плювати на все (на всіх) і вся, плювати /наплювати з високого дерева, плю-
нути на все. виявлення образи або кривди можна сформулювати у фразеологізмах 
плювати (наплювати) в борщ (кашу). ображати торкаючись найдорожчого, запові-
тного можна плювком у душу.
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Лексема плювок у складі українських фразеологізмів може віддзеркалювати 

і цілком інші значення. Так є з фразеологізмом плюнути через поріг, який має зна-
чення ‘дуже мало побути де-небудь, погостювати у когось’. Щоб плюнути особливих 
зусиль не потрібно, це відбувається швидко і легко. Саме таке значення має Фо як 
(раз) плюнути.

Як можна побачити більшість наведених фразеологізмів має негативне зна-
чення. Це можна пояснити вище наведеною символікою.

описаний матеріал є тільки невеликим фрагментом соматичної фразеології 
української мови, але, навіть, і ця кількість наведених фразеологізмів – із не найбільш 
“популярним” соматизмом – є підтвердженням антропоцентричного світосприйнят-
тя українців.

література
1. Словник фразеологізмів української мови / [укл. в. М. білоноженко, І. С. Гна-

тюк, в. в. дятчук, н. М. неровня, Т. о. Федоренко]. – к.: наукова думка, 2003. – 
1097с.

2. Fosrner D. Świat symboliki chrześcijańskiej. – warszawa: instytut wydawniczy pax, 
2001, – 544 s.

3. krawczyk a. cechy części ciała jako tworzywo semantycznej struktury związków 
frazeologicznych (na materiale gwarowym) // Z problemów frazeologii polskiej i 
słowiańskiej, t. 1, / pod red. M. basaja, D. rytel. – wrocław 1982. – S. 135 – 143.



77

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПоД- секЦиЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

голоВІна л.а.
cтарший викладач нТуу”кПІ”

КонЦеПТ “КІшКа-МишКа” В англІЙСЬКІЙ Та УКраЇнСЬКІЙ 
ФраЗеологІЇ

Ключові слова / keywords: концепт “кішка – мишка” / concept “cat – mouse”, 
тваринний світ / animal world, менталітет / mentality, спільні риси / common features, 
відмінності сприйняття / difference in perception.

у мовознавстві та культурології загальновизнаною є думка про те, що фра-
зеологічний склад є найбільш прозорим для втілюваних лінгвістичними засобами 
концептів “мови” етнокультури, оскільки в образній основі фразеологізмів відбива-
ються характерні риси світобачення, які виступають складовою частиною поняття 
“менталітет”. в англійській мові існує більше фразеологізмів та прислів’їв пов’язаних 
з концептом Cat – mouse / Кішка –мишка ніж в українській. розбіжність у кількості 
варто посилати на більш широке уявлення саме про дані концепти в англійців, осо-
бливість ототожнювати поведінку, якості людини з тваринним світом. Якщо людину 
попросять назвати антонім до слова “кішка”, це, у більшості випадків, буде “мишка”. 
коти і миші завжди були відомі, як на британських островах, так ї в україні, як іс-
тоти, що ніколи не уживаються, завжди сваряться та в уяві поставали як повністю 
протилежні поняття:

• Watch one as a cat watches a mouse – стерегти як кішка мишку;
• When the cat’s away the mice will play – досл. коли кота нема, мишка буде гра-

тися – без кота мишам свято;
• Keep no more cats that will catch mice – тримай не більше котів, аніж здатних 

вловити мишу.
Cat / Кішка традиційно ототожнювалась із джерелом сварки, вини, непри-

ємними відчуттями:
• to lead a cat and dog life – жити(бути) як кішка з собакою- , що дослівно так і 

перекладається: вести собачо-котяче життя. Як в англійській, так і в укра-
їнській мовах, мова йде про “постійно бути з кимось в незгоді” ;

• Гратися в кота і мишку – повністю повторює англійський фразеологізм “to 
play cat and mouse”. але лексичне значення вони мають різне: українській 
варіант означає «бути нещирим, хитрувати та лицимірити» , а от англійці 
грають в кота і мишку, коли хтось знаходиться повністю в їхній владі і з 
ним можна робити все, що завгодго;

• (чорна) кішка пробігла між кимось – хтось посварився з кимось, між ким-
небудь виникла сварка;

• кішка по серцю шкребе – комусь тривожно,тоскно,сумно;
Еквівалентів даним фразеологізмам в англійській мові немає, тому можна 

припустити, що кішку англійці не винуватять в усіх смертних гріхах, на відміну від 
українців.

• Знає кішка, чиє сало з’їла- про того, хто винен і відчуває свою провину. 
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Звичайно, сало є невід’ємною частиною саме національної української 
кухні, а от коли кішка має вигляд наче канарейку з’їла, за англійським ва-
ріантом to look like a cat who swallowed the canary , вона має лише винуватий 
вигляд;

• купити кота у мішку- так кажуть українці про отримання у власність 
чогось невідомого і незнаючи що воно таке. а от англійці навмисно ви-
пускають кота з мішка, коли хочуть пробовкати секрет або таємницю. To 
let the cat out of the bag”, саме так звучить виказування того, про що треба 
мовчати. Ще про щось таємниче та невідоме кажуть a cat in the meal, тобто, 
секрет.

• Тягнути кота за хвоста- зволікати, не поспішати з чим-небудь. Цей фразе-
ологізм дуже часто використовується не тільки коли людина не поспішає з 
певними діями, а й коли відмовчується, маючи на меті “тягнути час”. Тому 
частковим еквівалентом в даній мовній одиниці в англійській мові може 
бути обурення – has the cat got your tongue – досл. “у вас що, кішка язика 
вкрала?”.

в багатьох фразеологізмах підкреслюється живучість кішки або вона вигля-
дає як представник безтурботного життя:

• a cat has nine lives та фразеологізм _у кішки девять життів є аналогами. Про 
везучих людей також кажуть “has as many lives as a cat”-бути живучим, як 
кішка. Тобто кішка, нехай і асоціюється з представником темних сил, по-
тойбічного світу, але , все ж таки, вона володіє везінням та живучістю;

• Минулася/закінчилася/не все котові масниця- закінчилось для когось без-
турботне життя;не завжди комусь щастить. в англійській мові еквівален-
тів даному фразеологізму немає;

• Curiosity killed the cat та Цікавісь кішку вбила є повними аналогами. Це до-
водить, що обидві нації згодні з надмірною цікавістю та допитливістю кі-
шок та з тим, судячи за виразом, що вона не завжди йде їм на користь.

дуже часто Cat / Кішка поводить себе як шкідник і це відзеркалюється у 
фразеології:

• Teach the cat the way to the kirn – перекладається як “пустити козла до городу”;
• The cat did it – чесне слово, не я це зробив. Тобто англійцю властиво знаючи 

шкідливість кота, звалювати за звичкою провину на нього, роблячи його 
головним винуватцем.

Що стосується рис, які асоціюються з концептом Mouse /Мишка то це перш 
за все, такі якості миші, як тихість або відсутність та бідність:

• As quiet as a mouse -тихий, як миша кажуть про дуже тихих та замкнених у 
собі людей – повний еквівалент, але в англійській мові він частіше означає 
буквальний смисл: притаїтися та не рухатись. З цього можна зробити ви-
сновок, що українці більш широко розглядають це поняття;

• Neither man nor mouse кажуть в англії- ні людини, ні миші- ні душі. Екві-
валентом в українській мові є “ані рудої миші”- нікого нема, зовсім без-
людно, порожньо;

• Poor as a church mouse – ,ідна, як церковна миша. у миші і так нічого нема 
окрім нори, а у церкві-тим більше;
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• Миша не пролізе (не пробіжить)-кажуть про місце, де ніхто не пройде;
• Як миші в норі (сидіти) – ніяким чином не виявляти себе, тихо;
• it’s a poor mouse that has only one hole = the mouse that has one hole is quickly 

taken  – бідна миша, що має лише одну нору/ мишку, у якої тільки одна 
нора, завжди треба мати варіанти, що врятують.

Можна зробити висновки щодо спільних рис та відмінностей сприйняття 
концептів Cat – Mouse / Кішка – Мишка у двох культурах. По-перше , це ставлення 
англійців та українців до кішки та мишки. хоча українець дуже давно і уособлював 
кішку з представником темних сил, він приязно до неї ставиться, але не дозволяє 
переходити межу. Мається на увазі хитрість котів, їхня неприємна для порядного 
українця поведінка ( знає кішка, чиє сало з’їла; кішка по серцю шкребе). кішка також 
виступає в образі ласуна (як кіт на сало). українець знає, що кішка іноді приносить з 
собою сварки, але також знає, що кішка має совість, і за це наш народ її любить. Як в 
англії, так і в україні, котом дуже часто називають жінколюбів, ловеласів.

а от англійці ставляться до кота, як до вічного уособлення демонічних сил ( 
a cat has nine lives – у кота 9 життів ), нервову істоту (as nervous as a cat – нервовий, як 
кіт ). англійці недолюблюють представників котячих, зневажливо до них ставляться: 
no room to swing a cat- нема де кішку повісити, мало місця , позбавитися (to flog the 
cat – продати, “штовхнути” кота), вбити ( There are more ways than one to kill a cat- є й 
інші виходи зі скрутного становища , аніж вбивати кішку), сприймають кота, як зло-
дюжку (has the cat got your tongue – чого мовчиш, кіт язика вкрав?) та зрадника ( cat in 
the pan – досл. кіт у каструлі, зрадник). на відміну від українського кота, англійський 
не має почуття вини (the cat shuts his eyes when stealing – кіт закриває очі, коли краде). 
на кота в англії люблять звалити провину ( The cat did it – це не я, а кіт зробив) та 
обізвати (old cat – досл. стара кішка – про злобливу літню пані ).

Широке розмаїття в українській мові мовних одиниць, пов’язаних з миши-
ним рухом, відсутнє в англійській фразеології. для українців миша є проворною, 
швидкою, живчиком, а для англійців – в’ялою, лінивою та виглядає наче “втомлена”, 
труп ( like a drowned mouse). в нашому розумінні миша сама вірішує: бігти їй до сира 
в мишоловку, чи ні, якщо ж попадеться, її винуватять (як миша в пастці), а от англій-
ська приказка каже по-іншому – it’s not the fault of the mouse, but of the one who offers him 
the cheese – це не вина миші, а того, хто дав їй сир, спокусив.

до Cat –Mouse / Кішки – Мишки англійці, як і українці, відносяться в осно-
вному однаково, розуміють природньо зумовлений конфлікт пов’язаний з позицію 
хижака та жертви.

література:
1. баранцев к.Т. англо-український фразеологічний словник – 2 вид., випр. – к.: 

Т-во «Знання», коо, 2005. – 1056 с.



80

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
ПоД- секЦиЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

жукова л.В.
канд. філол. наук, нубіП україни

Заборська Д.В.
студентка ІІІ курсу пед. факультету нубіП україни

ДоСлІДженнЯ ІнТернаЦІоналЬниХ СлІВ 
ЯК леКСичниХ оДиниЦЬ

Ключові слова: інтернаціоналізм, лексична одиниця, псевдоінтернаціона-
лізм, запозичення.

Keywords: internationalism, lexical unit, pseudointernationalism, adoption.

Постановка проблеми. у контексті загальної проблематики національно – 
культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності загалом, особливо теоретичного 
і практичного інтересу у перекладознавстві набуває проблема перекладу інтернаціо-
налізмів з німецької мови на українську. вони щільно пов’язані з виразом національ-
ної мови в перекладі.

Метою роботи є дослідження інтернаціональних слів як лексичних одиниць, 
визначення їх місця в сучасному перекладознавстві і огляд основних способів їх пе-
рекладу. дана мета вимагає вирішення ряду завдань, розв’язання яких дозволило 
всебічно розглянути та дослідити інтернаціоналізми як конкретне явище. важливо 
визначити, що ж саме вони собою представляють, навіщо виникають, які особливос-
ті їх перекладу, визначити їх місця в сучасному перекладознавстві. для вирішення 
даних завдань, в роботі представлено розгляд перекладу інтернаціональної лексики, 
визначення поняття «інтернаціоналізм» , а також основні способи його передачі 
українською мовою.

аналіз досліджень і публікацій. Перші спроби описати лексичні інтернаці-
оналізми було зроблено в кінці XiX – на початку XX століть. у 30-х роках XX століт-
тя було звернено увагу на соціологічний бік процесу інтернаціоналізації лексики, а 
також на специфіку подібних змін у галузі науково-технічної термінології. Перекла-
дознавство як наука охоплює все більшу кількість проблем і спірних положень. на-
магаючись відповісти на запитання «як перекладати?» дослідники фокусують увагу 
на різних об’єктах перекладу, які часто є джерелами суперечливих думок.

д.Е. розенталь та М.а.Теленкова у „Словнику-довіднику лінгвістичних тер-
мінів” пишуть: „Інтернаціоналізми – це слова загального походження, що існують 
у багатьох мовах з одним і тим же значенням, але зазвичай оформляються відповід-
но до фонетичних та морфологічних принципів даної мови.” на думку більшості на-
уковців, інтернаціоналізми мають міжнаціональний характер вживання (їх не можна 
відносити до слів рідної мови), однакові за значенням та аналогічні за вимовою як 
мінімум у трьох неспоріднених мовах. При цьому вони не обов’язково мають харак-
тер запозичень, бо багато слів рідної мови стали інтернаціоналізмами.

З точки зору перекладача інтернаціоналізми можна умовно розділити на дві 
групи: часткові та повні. виходячи з цього, можна дійти висновку, що переважна 
більшість інтернаціоналізмів є частковими інтернаціоналізмами, а повні інтернаціо-
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налізми — це також окремий випадок часткових інтернаціоналізмів. Також бувають 
і псевдоінтернаціоналізми. Псевдоінтернаціоналізми — це також слова, які були 
утворені з міжнародних морфем та не вийшли за межі конкретної мови-продуцента, 
тобто не були запозичені іншими мовами (типу рос. лифтёр). Такі одиниці часто бу-
вають нездоланною проблемою для недосвідчених перекладачів. недарма їх назива-
ють «удавані або фальшиві друзі перекладача (ФдП) « .

Фальшиві друзі (фр. faux amis) — це пари слів або фраз із різних мов або діа-
лектів, які мають однаковий вигляд або однакове звучання, але означають різні речі. 
в широкому сенсі ФдП є проявом психолінгвістичного змішання мов, а саме – інтер-
ференції, тобто уподібнення в мовній свідомості нерідної мови строю рідної, част-
кового ототожнення і змішання двох мовних систем, що веде до помилок у мовленні 
іноді на одній, а іноді на обох мовах.

усі ФдП умовно можна поділити на наступні групи:
• повні псевдоінтернаціоналізми – тип ФдП, до якого належать слова мови 

джерела, подібні за звуковою, або орфографічною формою до слів мови 
перекладу, але цілком відмінні від них за лексичним значенням.

• часткові псевдоінтернаціоналізми (напівінтернаціоналізми) – слова в мові 
джерела і в мові перекладу, що в одній й тій самій формі можуть бути як 
інтернаціоналізмами, так і ФдП.

в останній групі виділяють такі підгрупи:
а) слово мови джерела співпадає із словом мови перекладу не в усіх значен-

нях, а лише в одному.
б) у слова мовою перекладу є значення, якого немає у слова мовою   джерела. 

Слово фокус має в українській 2  значення: точка, в якій предмет при розгляданні 
його крізь оптичний прилад має найчіткіший обрис і магія як вид розваг.

в) і слово мови джерела, і слово мови перекладу мають інші значення, крім 
тих, що співпадають.

г)лексиколізовані форми множини окремих слів, які мають значення, відмін-
ні від форм однини:

д)пароніми – слова, неповністю подібні за формою, але які можуть виклика-
ти в більшості чи меншості осіб фальшиві асоціації та їх ототожнення, незважаючи 
на розбіжності їх значень.

наслідком неуважного ставлення до перекладу ФдП може бути невиправда-
не семантичне калькування, порушення норм лексичної сполучуваності, стилістична 
неадекватність при перекладі на рідну мову та перекручення значення слова, що пе-
рекладається.

Існує кілька принципів класифікації інтернаціональних елементів:
1) чисто латинські або грецькі слова (omnibus);
2) національні латинізми та еллінізми, які мають греко-латинські корені та 

національні закінчення (лат. industria, англ. industry, нім. industrie);
3) національні слова, що стали інтернаціоналізмами (типу рос. спутник);
4) народно-латинські (романські) варіанти латинських коренів (іт. flusso, icn. 

flujo – від лат. fluxus)
Труднощі перекладу інтернаціональної лексики полягають у тому, що сту-

дент нерідко забуває про таке поняття, як «використання слова» і перебуваючи під 
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враженням знайомої графічної форми слова, допускає в перекладі буквалізми і по-
рушує норми рідної мови, особливу у сфері сполучуваності слів.

до основних причин, що призводять до помилок належать:
1) переконаність в однозначності слів і граматичних форм;
2) змішання графічної зовнішності слова;
3) помилкове використання аналогій;
4) переклад слів конкретнішими значеннями, ніж вони фактично мають;
5) невміння підшукати російське чи українське значення для перекладу ні-

мецьких слів і лексичних та граматичних поєднань.
Таким чином можна побачити, що перші дві причини помилок через незна-

ння особливостей інтернаціональної лексики. у літературі наголошуються такі мож-
ливі розбіжності значень інтернаціональних і відповідних українських чи російських 
слів. українське чи російське слово збігається з німецьким, але не в усіх значеннях, 
а тільки в одному чи двох. до усієї групи інтернаціональної лексики входить порів-
няно велика кількість слів, переклад яких становить великі труднощі. деякі схожі 
за формою слова нерідко мають різні значення. Слова цієї категорії вимагають осо-
бливої уваги, оскільки вони легко можуть ввести в оману і стати причиною грубих 
помилок.
Німецьке
слово

Співзвучне слово
у російській мові

Відмінність |відзнака| від українського

der Akademiker академік
має ті ж значення, що і в українському, а також значення: 
«людина, що закінчила університет»

der Artist артист
має значення «артист цирку, естради, вар’єте»; але артист 
театру і кіно — der Schauspieler

das Epigraph епіграф має значення «Античний напис|надпис|»; епіграф до тексту
diskret дискретний має те ж значення, що і в українському
fatal фатальний має ті ж значення, що і в українському
der Fokus фокус має значення «Оптичний фокус» або цирковий трюк
der Grad градус має ті ж значення, що і в українському, а також науковий ступінь

der Illusionist ілюзіоніст
має те ж значення, що і в українському, а також значення 
«мрійник»

intelligent інтелигентний
у німецькому: розумний, тямущий; «інтелигентний|» в на-
шому розумінні- intellektuell |

der Kasus казус
має те ж значення, що і в українському, а також значення 
«відмінок» (у граматиці)

das Kotelett котлета має тільки|лише| значення «Відбивна котлета»|

die Vitrine вітрина
має значення «Засклена вітрина на виставці» або «за-
склена частина|частка| меблів»; вітрина магазина — das 
Schaufenster

одним з найважливіших шляхів|колія,дорога| збагачення мови 
є запозичення|язик|. використовувані в німецькій мові|язик| неологізми 
є|з’являтися,являтися| переважно словами іноземного походження, які прийшли в 
сучасну німецьку мову|язик| разом з новими предметами і поняттями. Існує пряме 
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запозичення – без зміни сенсу|зміст,рація| слова: talkshow, cD-player, team, Meeting, 
Sprint; термінологічні синоніми, які існують разом з|поряд з,поряд із| наявними 
в мові|язик| назвами і складають конкуренцію німецьким синонімам: Leasing  – 
Vermietung; marketing – die Massnahme eines unterhehmehs; consulting – der berater; 
investor – der investitionsträger; slang – die umgangssprache; user – nutzer;

також |утворення|складні слова, одна частина|частка| яких запозичена з|із| 
англійської мови, інша частина|частка| – німецьке слово: powerfrau – Geschäftsfrau; 
Livesendungen – Sendungen über das alltagsleben; reiseboom – große reisenachfrage.

Запозичені дієслова також можуть бути «онімечені», тобто перетворюватися 
відповідно до німецької граматики шляхом приєднання німецьких інфінітивних за-
кінчень -en-, -n.

Висновки: у даній роботі було проведено дослідження проблеми переклад-
ності «фальшивих друзів перекладача» та «інтернаціональної лексики. регулярні 
перекладацькі помилки включають як випадки неправильного перекладу термінів, 
так і загальнонаукових слів, причому останні суттєво переважають. у будь-якому ви-
падку, лексичні помилки, призводять або до спотворення змісту оригіналу, або до 
стилістичних порушень.

у ході даного дослідження були виділені наступні закономірності перекладу:
1) спеціалізація німецької інтернаціональної лексики при перекладі на ро-

сійську,
2) деінтернаціоналізація німецької інтернаціональної лексики при перекладі 

на російську,
3) стилістична нейтралізація стилістично забарвлених лексичних засобів в 

німецько- російського перекладу. дані закономірності дають загальний підхід до пе-
рекладу лексики.

Слід зазначити, що детальне дослідження «фальшивих друзів перекладача» 
для переважної більшості мов відсутня.

висновок напрошується такий, що завдяки схожості своєї зовнішньої фор-
ми зі словами української чи російської мови, інтернаціональна лексика зазвичай за-
своюється тими, хто вивчає іноземні мови. Тільки враховуючи всі аспекти і сторони 
певного інтернаціонального поняття можна досягти адекватного перекладу.

Інтернаціоналізація суспільного життя, що набула прискореного розвитку 
під впливом науково- технічної революції, підсилює суспільні потреби у вивчені іно-
земних мов, у перекладі наукової і художньої літератури неухильно прискорюється. 
Зростання потоку інформації у кожній сфері знань з`являються нові поняття, що ви-
магають номінації.
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Постановка проблеми. до середини двадцятого сторіччя мовознавцям до-
велося докорінно змінити своє відношення до перекладацької діяльності і присту-
пити до її систематичного вивчення. у цей період на перший план почав висуватися 
переклад політичних, комерційних, науково-технічних і інших «ділових» матеріалів, 
де особливості індивідуально-авторського стилю, як правило, мало істотні. у зв’язку 
з цим усе більш чітко стали усвідомлювати, що основні труднощі перекладу і весь ха-
рактер перекладацького процесу обумовлюються розбіжностями в структурах і пра-
вилах функціонування мов, що беруть участь у цьому процесі. ну, а якщо мова йде 
про якесь співвідношення мов, те його вивченням повинні, природно, займатися мо-
вознавці. крім того, що зросли вимоги до точності перекладу також підкреслювали 
роль мовних одиниць. При перекладі матеріалів подібного роду вже не можна було 
задовольнятися вірністю перекладу «у цілому». Переклад повинний був забезпечити 
передачу інформації у всіх деталях, аж до значень окремих слів. бути цілком автен-
тичним оригіналу. усе ясніше ставала мовна першооснова перекладацького процесу. 
необхідно було з’ясувати, у чому складається лінгвістична сутність цього процесу, у 
якому ступені він визначається власне лінгвістичними факторами, у яких межах такі 
фактори обмежують точність передачі інформації.

Аналіз досліджень і публікацій. Видатний американський лінгвіст Ю.Найда, 
який зробив великий внесок у розвиток сучасного перекладознавства, пропонує звес-
ти різні теорії перекладу до чотирьох основних підходів: філологічний, лінгвістич-
ний, комунікативний, – соціосемантичний.

Філологічний напрямок виник історично раніше інших, зосередився в осно-
вному на проблемі відповідності перекладу тексту оригіналу, на принципах адек-
ватності перекладу, заснованих на філологічній інтерпретації перекладних текстів. 
визначення понять адекватності й еквівалентності і сьогодні залишається в центрі 
уваги перекладачів. Лінгвістичний підхід представляється природним наслідком 
того, що переклад завжди має справу з двома мовами. основна увага приділяється 
змістовним відносинам між оригіналом і перекладом.

в основі комунікативного підходу лежить запозичення в теорії комуні-
кації основних понять, як джерело, повідомлення, рецептор, зворотний зв’язок, 
процесів кодування і декодування. Соціосемантичний підхід зосереджує увагу на 
соціальних аспектах і взаємодії різних знакових систем у реальних актах вербаль-
ної комунікації.
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американський учений М. кастелс вважає, що глобалізація комунікаційного 

простору не знищить нації, національної ідентичності лише тому, що зберігається 
“головний системотворчий атрибут нації — комунікабельна спільність мови”. річ у 
тому, що в епоху інформаційної глобалізації найстабільнішою є мова і її комуніка-
тивні можливості підтримувати в людях національну ідентичність навіть в умовах, 
коли вони не мають чітко означеної спільної території проживання, тобто коли не 
спрацьовують геодетерміністські принципи ідентифікації. Мова, особливо повноцін-
но розвинута, залишається важливим атрибутом самоствердження і визначником 
невидимих національних кордонів. “у світі, що кориться культурній гомогенізації за 
посередництвом ідеології модернізації і сили глобальних медіа, мова як безпосереднє 
вираження культурного стає засобом захисту культурного виживання, останнім бас-
тіоном самоконтролю, сховищем для ідентифікаційного значення” у цьому випадку 
нація втілюється в спільнотних образах мови, під час чого першою категорією є “ми”, 
другою — “нас”, третьою — “вони”.

Ще у 20-40-х рр. хх сторіччя американські лінгвісти Едуард бенджамен і Лі 
ворф розробили гіпотезу лінгвістичної відносності, згідно з якою не мова визнача-
ється реальністю, а реальність — мовою. Інакше кажучи, кожна мова ділить реаль-
ність по-своєму. відношення між мовою і світом або між реченням і станом речей 
переходять у відношення між суб’єктом і об’єктом.

Природа багатьох явищ має мовне походження. За допомогою мовних засо-
бів прискорюється реальність. Якщо йдеться про національну реальність, значення 
має національна мова, яка інтегрує й акумулює енергію в потрібному руслі. Після 
втрати мови народ втрачає й інші ідентифікаційні ознаки: звичаї, обряди, пісні, тра-
диції, ментальність, світосприйняття. Запозичуючи чужі лінгвістичні конструкції, 
водночас людина переймає чужий світообраз. у загальному вигляді цю теорію ви-
словив Сепір: “Люди живуть не тільки у світі речей і не тільки у світі громадської 
діяльності; вони перебувають під впливом тієї мови, яка є засобом спілкування для 
цього суспільства… насправді “реальний світ” значною мірою безсвідомо будується 
на основі мовних норм конкретної групи… Ми бачимо, чуємо і сприймаємо так чи 
інакше ті чи інші явища тому, що мовні норми нашого суспільства передбачають таку 
форму вияву” . чи не тому така важлива для слов’ян лінгвістична конструкція “як 
жити?” — англійською перекладається як “що робити?”. Це не тільки робить екзис-
тенційну доктрину носіїв цієї мови прагматичнішою, а й суттєво впливає на іденти-
фікаційну систему, в якій спрагматизована свідомість творить нові точки відліку для 
мобілізації ідентифікаційних механізмів.

Мета статті. необхідність лінгвістичного вивчення перекладу обумовлюва-
лася і задачеюмасової підготовки перекладачів. Тепер уже перекладацькою діяльністю 
займалися не тільки особливо обдаровані люди, що опанували умінням переводити 
або самостійно, або методом «індивідуального учнівства» під керівництвом якого-
небудь майстра-перекладача. для задоволення величезної потреби в перекладачах у 
багатьох країнах були створені перекладацькі школи, факультети й інститути, перед 
якими стояла задача забезпечити у встановлений термін підготовку значного числа 
перекладачів досить високої кваліфікації. Як правило, підготовка перекладачів здій-
снювалася на базі навчальних закладів – університетів і інститутів – де вивчалися 
іноземні мови, і на частку викладачів мов випала задача створити раціональні про-
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грами і навчальні посібники для навчання перекладу. Здійснення масової підготовки 
перекладацьких кадрів знайшло недостатність традиційної формули кваліфікації пе-
рекладача: «для того, щоб перекладати, необхідне знання двох мов і предмета мови». 
виявилося, що фактори, зазначені в цій формулі, самі по собі не забезпечують уміння 
кваліфіковано перекладати, потрібно не просто знати дві мови, а знати мови в спо-
лученні з правилами й умовами переходу від одиниць однієї мови до одиниць іншої.

Сумніви в можливості вивчати переклад лінгвістичними методами роз-
сіялися, як тільки мовознавці почали розглядати це явище не тільки як результат 
індивідуальної творчості перекладача, але і як особливий вид мовної діяльності, у 
ході якої одиниці мови перекладу вибираються у визначеній залежності від мовних 
одиниць, використаних в оригіналі. Тому, як і в будь-якому лінгвістичному дослі-
дженні, дослідники перекладу займалися тепер не формулюванням правил, яким по-
винний володіти перекладач, а вивченням співвідношення мовних одиниць двох мов 
встановлюваного в процесі перекладу. Таким чином, вивчення перекладу, ставить 
своєю метою, у першу чергу, опис реальних перекладацьких фактів, тобто носить 
дискриптивный, а не прескриптивный характер. З’ясувавши дійсне співвідношення 
одиниць двох мов, що виникає в процесі перекладу, теорія перекладу може потім ви-
робляти рекомендації про те, які методи доцільно використовувати перекладачу, щоб 
забезпечити правильний вибір варіанта перекладу.

Сучасне перекладознавство сформувалось як самостійна наукова дисциплі-
на в основному в другій половині двадцятого сторіччя. Післявоєнне розширення 
міжнародних контактів у всіх сферах людського спілкування, що викликало різке 
збільшення потреби в перекладах і перекладачах, стало могутнім стимулом для рос-
ту теоретичних досліджень перекладацької діяльності. За останні 50 років з’явилася 
величезна кількість робіт, велика різноманітність теоретичних концепцій і методів 
дослідження.

Сучасне перекладознавство – результат міждисциплінарних досліджень, що 
використовують методи цілого ряду наук (літературознавства, когнітивної й експе-
риментальної психології, нейрофізіології та етнографії). однак внаслідок багатьох 
об’єктивних і суб’єктивних причин більшість робіт в області теорії перекладу має 
більш-менш яскраво виражену лінгвістичну основу. для успішного формування 
лінгвістичного перекладознавства існує цілий ряд важливих передумов:

1) у другій половині XX сторіччя мовознавство значно розширило область 
своїх інтересів. від виняткової уваги до розвитку і структури мовних систем воно 
звернулося до широкого кола проблем, що визначають можливість використання 
мови як знаряддя думки і засіб мовної комунікації. у центрі уваги лінгвістів ви-
явилася смислова сторона мовних одиниць і мовних витворів, зв’язок мови з мис-
ленням, реальною дійсністю, із суспільством і культурою, з іншими знаковими 
системами. З’явились нові лінгвістичні дисципліни та області дослідження, такі 
як когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, соціолінгвістика, лінгвістика тексту, 
теорія мовних актів і т.п. Мовознавство перетворилося в справжню макролінгвіс-
тику  – цілий комплекс лінгвістичних дисциплін, що вивчають усе різноманіття 
форм, способів, результатів і особливостей існування мови в людському суспіль-
стві. Тільки така лінгвістика могла зайнятися теоретичним осмисленням сучасної 
перекладацької діяльності.
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2) Спроби створити систему машинного перекладу, передати функції пере-

кладача комп’ютеру, здатному виконувати цю роботу набагато швидше і дешевше. 
але вчені-лінгвісти переконалися, що основні перешкоди в цій області лежать не в 
обмежених можливостях комп’ютера, а в недостатності наших знань про сутність 
перекладацького процесу, необхідних для створення повноцінних програм, багато 
розроблювачів-лінгвістів звернулися до вивчення перекладу «людського», сподіваю-
чись таким шляхом вирішити виниклі проблеми.

3) Суб’єктивний фактор. виникла потреба в масовій підготовці професійних 
перекладачів, яка привела до створення численних перекладацьких шкіл і відділень, 
що в основному створювалися в університетах і інститутах іноземних мов. у ролі ви-
кладачів перекладу поряд із самими перекладачами виявилися університетські вчені-
філологи і лінгвісти, що одні з перших усвідомили необхідність теоретичного осмис-
лення перекладацької діяльності для розробки науково обґрунтованих навчальних 
програм. Якщо в художній літературі головне передати художньо-естетичні достоїн-
ства оригіналу, то в таких перекладах на перший план виступили власне мовні про-
блеми). Тобто перекладач мусить вирішувати чисто лінгвістичні проблеми, обумов-
лені розходженнями в семантичній структурі й особливостями використання двох 
мов у процесі комунікації. а, отже, вивчити такі перекладацькі проблеми доцільно 
лінгвістичними методами.

в той час багато вчених, які зробили значний внесок у розвиток сучасного 
перекладознавства, не вважають себе лінгвістами, а деякі з них особливо підкрес-
люють обмеженість і неправомірність лінгвістичного підходу до дослідження пере-
кладацької діяльності. Це порозумівається тим, що перекладознавство – це особлива 
наукова дисципліна, що має багато інтердисциплінарних аспектів. Сама по собі одна 
лінгвістика не може розкрити всю багатогранність цього складного виду діяльності.

Висновки. вибір того чи іншого способу або прийому перекладу залежить 
від багатьох факторів. Завдання перекладача – використати всі знання теоретичних 
основ перекладу для передачі комунікативної функції оригіналу, оскільки знання те-
оретичних основ перекладу та екстралінгвістичних реалій – необхідна умова адек-
ватності перекладу.

основні прийоми перекладу термінів-словосполучень: описовий спосіб, 
прийом транскрибування, прийом калькування та переклад за допомогою викорис-
тання різних прийменників. найбільш складними для перекладу є терміни, які ма-
ють різні значення не тільки у різних галузях науки і техніки, а й навіть в одній галузі. 
Таке слово, яке має кілька словникових відповідностей, варіантів, аналогічних йому 
за значенням, перекладається шляхом відбору варіанта-аналога, який найточніше пе-
редавав би значення терміну у залежності від слів, які знаходяться у тісному зв’язку 
з даним словом.

Лінгвістична наука про переклад ще дуже молода. Її основи, а саме лінгвістич-
ні основи перекладу, були закладені у 30-х роках минулого століття і стали можливі 
завдяки успішному поєднанню теорії і практики перекладу на широкій філологічній 
основі. Саме в цей період створюється теоретична модель перекладацького процесу, 
визначаються її закономірності, що відрізняють переклад від інших видів мовної та 
літературної діяльності. Завдяки співставленню особливостей словникового складу, 
граматичних та стилістичних мовних засобів з одного боку і аналізу перекладацької 
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практики з другого, була розроблена комплексна лінгвістична дисципліна, яка базу-
ється на термінах та поняттях лінгвістики – основи перекладознавства.

необхідність наукового процесу осмислення процесу перекладу зумовлена   
завданням широкої підготовки перекладачів. Щоб задовольнити величезну потребу 
в кваліфікованих перекладачах, потрібні раціональні програми і лекції, які базуються 
на науковому розумінні суті перекладацького процесу, умінні виділяти в ньому голо-
вні етапи і визначальні фактори та адекватно описати взаємодію цих факторів. наука 
про переклад створює необхідну базу для ефективної підготовки висококваліфікова-
них перекладачів.
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Постановка проблеми.   Зі зміною століть відбулася зміна наукової парадиг-
ми у мовознавстві. у центрі уваги лінгвістів опинився тепер користувач мовою. Це 
може бути як окремий носій певної культури, так і мовний колектив. аналіз етнічно 
детермінованих мовних значень дозволяє виявити суттєві риси певної лінгвокультури 
і дає можливість зрозуміти менталітет етносу. у цьому сенсі антропоцентричний 
підхід до проблеми дозволяє виявити національно зумовлені особливості мови кон-
кретного народу.

аналіз досліджень і публікацій. важко навіть перерахувати всіх вчених, 
що зробили внесок у розвиток когнітивної лінгвістики у другій половині хх сто-
ліття. З-поміж іноземних вчених слід згадати насамперед дж. Лакоффа, н. хом-
ського, р. С. джекендоффа, Ф. джонсона, дж. Сьорля, С. влахова та С. Флоріна. 
не забудемо й австралійського лінгвіста а. вежбицьку, яка розробила природну 
семантичну метамову для опису етноспецифічних мовних значень. Мовознавцям 
з пострадянських країн когнітивістика також дуже припала до серця. ось далеко 
не повний перелік вітчизняних вчених, що своїми працями помножили доробок 
світової когнітивної лінгвістики: І. Голубовська, Т. радзієвська, о. Снитко, к. Гірц, 
в. Жайворонок, П. Селігей, н. д. арутюнова, С. Г. воркачов, н. а. красавський, 
Ю. н. караулов, Ю. С. Степанов, С. Г. Тер-Мінасова, в. н. Телія, Т. І. вендіна, о. в. 
Падучева, Е. М. верещагін, в. Г. костомаров, д. С. Ліхачов та ін. хоча у поглядах 
вищезазначених вчених є розбіжності щодо певних окремих питань, спільним для 
них всіх є визнання наступного постулату, сформульованого а. вежбицькою, який, 
на нашу думку, є однією з ключових теоретичних засад сучасної лінгвістики та є 
вихідним і у нашому дослідженні: «Значення елементів природної мови не може 
бути зведене до відношення між мовою та світом... Значення антропоцентричне, 
тобто воно відбиває загальні властивості людської природи; більш того, воно етно-
центричне, тобто орієнтоване на даний етнос... Мовне значення – це інтерпретація 
світу людиною».

Мета статті – розглянути проблему людини як носія емоційного концепту 
мови. новий антропоцентричний підхід у лінгвістиці зумовлює виникнення у лінг-
вістичній науці нової методології та термінологічного апарату.

ключовим серед таких нових термінів, як вже зазначалося, є наукова мета-
фора «мовна картина (модель) світу» (МКС). без звертання до цього терміну не об-
ходиться фактично жодне сучасне мовознавче дослідження.
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Протягом хх століття спостерігалася деяка плутанина у розумінні змістово-

го наповнення поняття МкС, проте І. о. Голубовська, звернувши увагу на той зміст, 
який у нього вкладав Гумбольдт та його послідовники, визначає його в такий спосіб: 
„нМкС... є виражене етносом засобами певної мови світовідчуття і світорозуміння, 
вербалізована інтерпретація мовним соціумом навколишнього світу і себе самого в 
цьому світі“ [Голубовська 2004, 29].

у нашому розумінні МкС  – це система уявлень про себе та навколиш-
ній світ певного мовного колективу, зафіксована у відповідній мові; закодоване у 
слові (у широкому сенсі) світосприйняття певної спільноти. Проте хоча у цьому 
визначенні й використовується поняття системи, його зміст є досить відмінним 
від змісту, який вкладали у це поняття за часів панування структурної парадиг-
ми у лінгвістиці. МкС – це не чітко впорядкована сукупність певних елементів, 
де діють строгі правила; ця сукупність є досить нерегулярно організованою, не-
стабільною та такою, що часто-густо протирічить сама собі, як це типово, власне, 
для творця МкС – людини. МкС – це «наївна» картина світу, її не слід плутати з 
науковою, де давно відомим фактом є, наприклад, те, що зміна дня та ночі спри-
чинюється рухом Землі навколо своєї вісі, в той час як в українській МкС, як і в 
німецькій та багатьох інших, це явище інтерпретується як рух самого сонця: сонце 
сходить/ заходить, die Sonne geht auf/ unter.

очевидним є той факт, що МкС може відбивати світобачення різних у соці-
альному, часовому, просторовому та іншому відношенні мовних спільностей. Мож-
на говорити МкС певної нації, МкС сучасних українських жінок, МкС німецьких 
письменників-романтиків хІх століття тощо. відповідь на питання, наскільки існу-
ючі в межах однієї мови МкС перетинаються і мають щось спільне, пропонує у своїй 
праці „російська мова та мовна особистість“ Ю. караулов. вчений виділяє дві великі 
частини МкС: змінну, що визначається соціальними, часовими та іншими чинника-
ми, та незмінну, що зберігається у відносно стабільному вигляді протягом століть і є 
обов‘язковою для кожного носія мови [караулов 1987, 37].

більшість сучасних вчених-лінгвокультурологів вважають, що національна 
специфіка проявляється на всіх без виключення рівнях мовної системи. При цьо-
му кожен мовний рівень певною мірою задіяний у певному виді концептуалізації 
дійсності. «...Говорячи про сенсорно-рецептивну концептуалізацію дійсності, слід, 
очевидно, насамперед оперувати елементами фонетичної системи мови в їхніх про-
екціях на морфологічному і лексичному рівні мовної системи; логіко-поняттєва кон-
цептуалізація пов’язана з лексико-семантичною іпостассю мови; емоційно-оцінна – з 
морфологічною та лексичною системами, морально-ціннісна реалізується переважно 
синтаксичним мовним стратумом та рівнем дискурсу» [Голубовська 2004, 25]. однак 
пріоритетним у вираженні національно зумовлених мовних значень можна вважати 
лексичний рівень мовної системи, оскільки саме лексика національної мови стано-
вить головну частину МкС [Голубовська 2004, 73]. або, за висловом Й. Г. Гердера, «в 
народу немає жодної ідеї, для якої в нього немає слова» [Verein Deutsche Sprache e.V. – 
Sprüche]. Серед цієї лексики особливе місце належить культурним концептам.

 концепт як поняття філософське з‘явився ще за часів схоластичної філософії. 
у хІх століття термін „концепт“ став активно вживатися літературознавцями, які 
розуміли його як „ідею“. Згодом цей термін запозичили й лінгвісти. Щоправда, у 
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працях когнітологічної спрямованості у нього вкладається різний зміст. Можна 
виділити, зокрема, три підходи до тлумачення терміну „концепт“. По-перше, у най-
ширшому сенсі в число концептів включаються лексеми, значення яких складають 
зміст національної мовної свідомості й формують „наївну картину світу“ носіїв мови. 
По-друге, у більш вузькому розумінні до концептів відносять семантичні утворен-
ня, що тим чи іншим чином характеризують носіїв певної етнокультури і відмічені 
лінгвокультурною специфікою. нарешті, у число концептів зараховують лише ті 
семантичні утворення, список яких значною мірою обмежений і які є ключовими для 
розуміння національного менталітету як специфічного ставлення до світу його носіїв 
[воркачёв 2001, 48]. Третього підходу притримується, зокрема, а. вежбицька, яка 
розуміє концепт як „об‘єкт зі світу „Ідеальне“, що має ім‘я і відбиває певні культурно 
зумовлені уявлення людини про світ „дійсність“ [цит. за Голубовська 2004, 89].

услід за С. Г. воркачовим ми розуміємо концепт як „одиницю колектив-
ного знання/свідомого..., що має мовне вираження та відмічена етнокультурною 
специфікою“ [воркачёв 2001, 48]. концепти можуть позначати як матеріальні сутності 
(realienwörter), так і нематеріальні, і саме останні являють собою, на нашу думку, 
особливо плідний матеріал для лінгвістичних досліджень, адже в той час як уявлен-
ня про конкретні предмети великою мірою можуть визначатися власне знаннями 
про їх денотати, в абстрактних понять ці денотати не підлягають безпосередньому 
матеріальному спостереженню, а отже, уявлення про них набагато більшою мірою 
зумовлюються саме ментальністю мовців і завдяки цьому можуть розкрити про неї 
більше таємниць.

особливе місце з-поміж таких концептів абстрактних сутностей посідають 
концепти емоцій. Емоції формують психічне життя людини, а емоційні концепти 
є, власне, тим засобом, за допомогою якого ми переживаємо та усвідомлюємо свої 
почуття. Саме дослідження емоційної лексики може видатися особливо плідним для 
розуміння ментальності певного етносу; більш того, «розгадка правил вживання 
певного слова, що позначає метафізичну сутність, приведе нас у серце теорії емоцій 
і привнесе у дослідження, що включає вивчення фізіології емоцій, витонченість, якої 
йому, на жаль, не вистачає» [вежбицкая 1996, 344].

Що ж, власне, являють собою концепти емоцій і як їх досліджувати?
вчені відзначають таку особливість концептів емоцій, як поєднання 

універсального та етноспецифічного змісту. хоча у гуманітарній науці поки 
відсутня відповідь на питання про співвідношення між цими двома складовими, 
все ж не викликає сумнівів, що фізіологічна природа та психологічні механізми пе-
реживання принаймні базових емоцій є однаковими для всього людства, а вже на 
них накладається певний історично обумовлений емоціональний досвід конкрет-
ного етносу. Підтвердження цьому можна знайти і в психологічних дослідженнях 
[изард 1999, 166].

н. а. красавський пропонує у своїй праці „Емоційні концепти в німецькій та 
російській лінгвокультурах“ наступне визначення емоційного концепту: „емоційний 
концепт – це етнічно, культурно обумовлене, структурно-змістове, лексично та/або 
фразеологічно вербалізоване утворення, що базується на певній понятійній основі, 
що включає в себе, окрім самого поняття, образ, культурну цінність» [цит. за: Паршо-
ва 2001, 221]. багато науковців з пострадянських країн досліджують концепти емоцій 
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саме за такою структурною схемою, і ми також вважаємо за доцільне нею користува-
тися, про що піде мова нижче.

Слід зауважити, що, на нашу думку, у спосіб, запропонований красавським, 
можна визначити не тільки емоційний, а будь-який концепт абстрактної сутності, 
яка не є емоцією (наприклад, „правда“ або „розум“), також безумовно є культурно 
обумовленим та лексично-фразеологічно вираженим і має у своїй структурі всі три 
вищезазначені компоненти. Проте чим вони відрізняються від, скажімо, „гніву“ та 
„кохання“? Тим, що лише концепти емоцій „не лише мисляться, але й переживають-
ся“ [Паршова 2001, 221]. При цьому слід відзначити, що „переживаність“ (рос. „пере-
живаемость“) певного емоційного концепту не є тотожною його оціночній складовій, 
оскільки остання характерна не тільки для концептів емоцій. „Правда“, наприклад, 
може оцінюватися позитивно, проте „правда“ мислиться і здатна тільки завдяки 
своїй оціночній складовій викликати певні переживання (радість з приводу того, що 
правда восторжествовала), але ніяк не бути сама цим переживанням.

 Тому ми доповнили визначення красавського в наступний спосіб: емоційний 
концепт – це етнічно, культурно обумовлене, структурно-змістове, лексично та/або 
фразеологічно вербалізоване утворення, що базується на певній понятійній основі, 
включає в себе, окрім самого поняття, образ та культурну цінність, та має здатність 
переживатися носієм мови.

у методології дослідженнях концептів загалом найбільш популярними є 
наступні методики:

• виявлення семного складу ключового слова, що може здійснюватися за до-
помогою тлумачних, а також етимологічних словників;

• аналіз лексичних парадигм, що вербалізують певний концепт (синоніміч-
ний ряд, підбір антонімів, гіпонімів та гіперонімів та ін.);

• аналіз матеріалу паремій та афоризмів;
• аналіз лексичної сполучуваності слів-репрезентантів концепту, зазвичай 

на матеріалі художніх та публіцистичних текстів, які обираються відповід-
но до досліджуваної групи носіїв мови;

• експериментальні методики (наприклад, вільний асоціативний або рецеп-
тивний психолінгвістичні експерименти);

• комплексна методика: поєднання декількох/ усіх вищезазначених методик.
нова лінгвістична парадигма та виникнення нового термінологічного апа-

рату викликали необхідність розробки мовознавцями нових методів дослідження 
мовних явищ.

 вибір методики у кожному конкретному дослідженні залежить, насамперед, 
від фрагменту МкС, що вивчається. Так, якщо дослідження робиться в діахронії, то 
природнім буде співставлення матеріалу дискурсів декількох певних періодів, а якщо 
досліджуються уявлення про концепт певної сучасної групи носіїв мови, то продук-
тивною методикою буде психолінгвістичний експеримент. однак більшість вчених 
використовує комплексну методику, оскільки саме вона дозволяє найбільш повно 
розкрити різні аспекти об‘єкту дослідження.

Висновки. у своїй праці «Мова. культура. Пізнання» а. вежбицька всіляко 
наголошує на важливості дослідження концептів емоцій не тільки для лінгвістики, 
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а й для психології. Зокрема, застосування здобутків психології дасть змогу поясни-
ти певні особливості концепту, спричинені людською природою, і краще висвітли-
ти універсальне — людське у цьому концепті, в той час як історико-культурологічні 
відомості проллють світло на походження його національно-специфічних рис. Тому 
цілком закономірним буде висновок, що концепти емоцій слід досліджувати не ви-
нятково «чистими» лінгвістичними методами, а інтердисциплінарно, із застосуван-
ням доробку інших наук про людину: у першу чергу психології, а також країнознав-
ства, етнографії, соціології та інших наук залежно від досліджуваного фрагменту 
МкС. відомості з цих наук повинні взаємно перевірятися та корегуватися.

Список використаних джерел
1. бєлова а.д. Прізвиська:соціально-культурний і соціо-прагматичний аспекти/ 

а.д. бєлова, о.в. ніколенко. // Мовні і концептуальні картини світу.  – київ, 
2000. – С.26-30.

2. вежбицкая а. Семантические универсалии и описание языков / Пер. с англ. а. д. 
Шмелева под ред. Т. в. булыгиной. – М.: «Языки русской культуры», 1999. – 780 с.

3. вежбицкая а. Язык. культура. Познание. – М.: русские словари, 1996. – 416 с.
4. воркачёв С. Г. концепт счастья: понятийный и образный компоненты // извес-

тия ан. Серия лит. и яз. – 2001. – n1. – С. 64-72.
5. Голубовська І. о. Етнічні особливості мовних картин світу. – к.: Логос, 2004. – 284 с.
6. караулов Ю. н. русский язык и языковая личность. – М.: наука, 1987. – 262с.
7. изард к.Э. Психология эмоций: СПб., 1999.- 464 с.
8. Паршова Л. а. Понятие эмоционального концепта в лингвистической парадиг-

ме: www.lib.surgu.ru/docs/konf2/lingvistika.doc
9. Verein Deutsche Sprache e.V. – Sprüche. – http://vds-ev.de/literatur/zitate.php



95

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
ПоД- секЦиЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

Бовт а.Ю.
Студентка 4 курса филологического факультета 

восточноукраинского национального университета  
имени владимира даля

Климова н.и.
Старший преподаватель

восточноукраинского национального университета  
имени владимира даля

оСоБенноСТи ПереВоДа СинСеМанТичноЙ леКСиКи 
С эМоЦионалЬно-оЦеночноЙ оКраСКоЙ  

на ПриМере раССКаЗа ДориС леССинг «не»

Ключевые слова: синсемантичный/synsemantic, ключевое слово/key word, 
эмоционально-оценочное значение/emotional-evaluative meaning.

“Слово, выполняя свою эстетическую роль, является важнейшим средством 
создания художественного образа… Иначе говоря, слово, будучи средством создания 
художественного образа, обнаруживает свою стилистическую способность – образ-
ность” [3, с. 23].

Но в создании художественного образа важную роль играют не только автосе-
мантичные, полнозначные слова, но и синсемантичные (неполнозначные, строевые, 
служебные) – артикли, предлоги, локально-темпоральные наречия, местоимения [1, 
с. 31]. Помещенные автором в определенный контекст, эти, незначительные на пер-
вый взгляд, языковые единицы способны актуализироваться и придавать различным 
деталям, персонажам и событиям произведения особый, неповторимый оттенок.

На специфичность некоторых синтаксических конструкций с синсемантич-
ными словами впервые обратил внимание А.С. Попов, который рассматривал данные 
образования в кругу сегментированных единиц [2, с. 272]. Кроме того, исследова-
нием этой темы занимались И.В. Арнольд, И.Р. Гальперин, В.А. Кухаренко, А. М. 
Мороховский.

Данная тема является весьма актуальной как для стилистики и интерпрета-
ции художественного текста, так и для практики перевода, поскольку разработана в 
данный момент она не достаточно глубоко. К тому же, эта проблема приобретает но-
вое значение, если рассматривать ее с точки зрения произведений различных авторов 
и различных исторических эпох.

Целью данной статьи является анализ особенностей интерпретации и перевода 
синсемантичных слов, опираясь на текст рассказа под названием «Не» Лауреата Нобелев-
ской премии по литературе 2007 года, английской писательницы Дорис Лессинг.

В центре рассказа – некогда бывшие супруги, у которых трое детей. После 
расставания главный герой нашел себе новую пассию, в то время как его жена так и 
не смогла смириться с его уходом.

Уже само название произведения говорит нам о том, что здесь содержится 
смысл, более глубокий, чем просто «Он». Ведь личное местоимение he по отношению 
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к главному герою употребляется в небольшом по объему рассказе 53 раза (не считая 
производных his и him). Оно выступает ключевым, рельефным словом. Именно с это-
го местоимения начинается знакомство читателя с героем рассказа. Впервые главная 
героиня – Энни – упоминает его, разговаривая с подругой, в следующей реплике: “He 
was carrying on like anything last night”. В самом первом замечании о бывшем муже 
героиня акцентирует внимание на негативных качествах героя. Здесь местоимение 
используется для выражения презрения, недовольства, холодности. «Он вел себя 
просто ужасно вчера вечером».

Имя бывшего мужа героини – Роб – мы узнаём только ближе к середине 
произведения. До этого же сведения о персонаже читатель получает только из уст 
его бывшей жены, которая ни разу не называет его по имени, а рассказывает о нем, 
продолжая использовать местоимение. Причем, чаще всего такое обращение идет в 
связке с существительными и глаголами, имеющими негативную коннотацию и ха-
рактеризующими персонаж с отрицательной стороны. “He never lifted his hand to me” 
(«Он ни разу мне ни в чем мне не помог»), “He wouldn’t even put the kettle for me” 
(«Он даже не соизволил бы заварить мне чаю»), “He never felt for anyone but himself” 
(«Он никогда не любил никого, кроме себя»).

Единственное положительно качество, которое отмечает женщина, “He’s 
regular with the money” («По крайней мере, он вовремя платит алименты»). В целом 
же, главная героиня рисует нам образ довольно ленивого, безответственного и эгои-
стичного мужчины. Является ли он на самом деле таким, либо же в Энни говорит 
ревность? Ведь в словах ее подруги звучит реплика, которая раскрывает перед читате-
лем совершенно иную сторону его характера: “He still feels for you, Annie… He does, 
really”. («Он все еще любит тебя, Энни… Он правда любит»).

Но, когда Роб приходит к Энни, она жестоко его ранит. Хотя из поведения 
мужчины видно, что он питает к своей бывшей жене только теплые чувства, она не 
может сдержать своей ревности и чувства обиды. Когда Роб, оскорбленный замеча-
ниями Энни, покидает комнату, женщина уже винит себя, плачет, понимает, что по-
ступила неправильно и приходит к единственному выводу, который завершает произ-
ведение: “Without him there would be no meaning in her life at all” («Без него в ее жизни 
не будет абсолютно никакого смысла»). И здесь уже нет той холодности, надменно-
сти, презрения, с которыми она отзывалась о своем бывшем муже в начале рассказа. 
Здесь уже чувствуется искренняя любовь, нежность, теплота. И хотя чувства герои-
ни, точнее, их вербальное выражение, меняется на протяжении всего произведения, 
смысл от этого остается прежним: женщине нужен только он, только о нем все ее 
помыслы и переживания. Поэтому название рассказа вполне уместно будет перевести 
«Только он».

Еще одна яркая характеристика с помощью синсемантичных слов дана новой 
спутнице Роба. Но здесь уже отношение главной героини к ней на протяжении про-
изведения остается одинаковым. Презрительная, надменная, сатиричная и насмеш-
ливая манера, с которой Энни отзывается о женщине в разговоре, выражена личным 
местоимением she (8 раз). Ни разу за время беседы главная героиня не назвала ее по 
имени (хотя, наверняка, прекрасно, его знала). Все ремарки Энни в отношении но-
вой пассии Роба только подчеркивают недостатки женщины: “She doesn’t get the beds 
made before dinner” («Она не убирает постель до самого обеда»), “She got you where 



97

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
she wants you – waits and spies on you and now she comes after you” («Она добирается 
до тебя, где ей вздумается – выжидает, шпионит за тобой, а теперь она примчалась 
за тобою»), “She sounds just what she is, a proper…” («У нее такой же отвратительный 
голос, как и характер. Она самая настоящая…»). Из реплик главной героини склады-
вается впечатление о не самой приятной женщине. Но, более того, Энни усиливает 
создавшееся впечатление, показывая свое абсолютное презрение и неуважение к этой 
даме, используя в речи указательное местоимение that: “What can you expect with that 
type?” («Чего еще можно ожидать от такой?»), “He’s sick of that – cow” («Ему ужасно 
надоела эта… неряха»).

Таким образом, можно сделать вывод, что синсемантичная лексика играет 
очень важную роль для правильной интерпретации и адекватного перевода худо-
жественного произведения, поскольку иногда она имеет высокую эмоционально-
оценочную нагрузку, которая характеризует персонаж не менее точно и ярко, чем 
автосемантичные слова.

литература
1. кухаренко в. а. Інтерпретація тексту. / в.а. кухаренко. – вінниця: нова книга, 

2004. – 272 с.
2. Попов а.С. именительный темы и другие сегментированные конструкции в со-

временном русском языке. //развитие грамматики и лексики современного рус-
ского языка./ а.С. Попов. – М.: наука, 1964. – 364 с.

3. Пустовойт П.Г. Слово и стиль в создании образности / П.Г. Пустовойт. // 
вестн.М.у.Сер.9, Филология. – №3. – 2002. – с.21-28. 



98

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
ПоД- секЦиЯ 5. Языковедение и иностранные языки.

шелихова С.В.
Преподаватель,  

Сибирский государственный аэрокосмический университет  
имени академика М.Ф. решетнева

ПроСоДиЯ КаК СУПерСегМенТное ФонологичеСКое ЯВление 
В КиТаЙСКоМ ЯЗыКе

Ключевые слова/ key words: просодия/ prosody, просодическая детерми-
нанта/ prosodic determinant, частота тона/ tone frequency, акцентная структура/accent 
structure.

особую актуальность исследование просодии как суперсегментного фоно-
логического явления приобретает в связи с методологическим обоснованием н. а. 
коваленко просодического уровня языка, выявлением ею наименьшей единицы про-
содического уровня минимальной просодемы, включением в научный обиход поня-
тия просодической детерминанты [1 , с. 112].

Это открывает новые перспективы для экспериментально-фонетических исследо-
ваний языка на просодическом уровне и в частности в славянских и восточных языках.

Целью данной статьи является обзор отечественной и зарубежной 
литературы, посвящённой рассмотрению супрасегментного (просодического) уров-
ня языка в сопоставлении с сегментным (фонетическим) уровнем.

в последнее время понятие ‘просодия’ действительно получило широкое ра-
спространение и одновременно различное толкование. По мнению а.М. антиповой, 
существуют две чётко выраженные и диаметрально противоположные точки зрения 
на этот счёт. одна из них разграничивает понятия просодии и интонации. вторая 
точка зрения на просодию во многом смыкается с пониманием интонации как мно-
гокомпонентного единства. другими словами, компоненты интонации рассматри-
ваются как «сложный комплекс просодических элементов» и фактически отождест-
вляются с просодией, понимаемой как система произношения ударных и неударных, 
долгих и кратких слогов в речи [2, с. 20].

По мнению джона руперта Ферса, при изучении просодии центральное мес-
то принадлежит слогу. «Просодические черты слова включают следующие элементы: 
число слогов; природу слога; слогообразующие единицы; последовательность слогов, 
согласных, гласных; позицию, природу и количественную характеристику ударного 
слога; темный или светлый характер слога. Почти любой тип звука может обладать 
просодической функцией» [3, с. 130]. к просодиям Ферс относит и такие характерис-
тики, как ударение, долгота, назализация, аспирация, тон, звонкость, палатализация. 
По существу, Ферс интерпретирует все фонетические явления в терминах просодии.

Термин ‘просодия’ включает в себя эти три просодических компонента и за-
меняет термин ‘интонация’. вообще термин ‘просодия’ широко используется в линг-
вистической литературе, не вызывает неправильного понимания и, следовательно, 
является более адекватным. Среди просодических свойств они выделяют следующие: 
громкость, скорость высказывания и ритм.
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Предложенная Л. а. кантером так называемая «зонная концепция интона-

ции», согласно которой реализация речевых поступков на просодическом уровне об-
разует «устойчиво выделяемые интонационные зоны», даёт основание, по мнению 
учёного, для выделения интонем, иначе называемых просодемами языка. При этом 
автор определяет интонему как структурно организованную просодическую едини-
цу смыслоразличения, существующую в данном языковом коллективе как отрабо-
танную практикой речевого общения модель звучания, которая реализуется как со-
вокупность типовых материальных воплощений [4, с. 73].

из этих двух терминов  – просодемы и интонемы, естественно предполо-
жить, что интонема может относиться только к явлениям интонационным, но не 
акцентуальным. что касается просодемы, то она представляет собой понятие более 
широкое, включающее в себя явления как интонационные, так и акцентуальные. 
особенностью просодемы (по сравнению с фонемой) является то, что она не может 
быть изолирована и воспроизведена, поскольку всегда накладывается на некоторую 
последовательность фонем.

Таким образом, вопрос о том, в чем состоит различие определений просодии 
до сих пор остается открытым. обобщая мнения ученых относительно данного терми-
на, можно обозначить его как совокупность суперсегментных (тональных, акцентных, 
темпоральных и паузальных) средств, функционирующих на уровне слога, слова, 
синтагмы, фразы, сверхфразового единства и текста. Своеобразием функционирования 
просодических единиц по сравнению с фонемами является интегрирование просодичес-
ких средств сегментных единиц различной сложности в составе более крупных единиц: 
фонем в слоге, слогов в слове, слов в ритмогруппах, ритмогрупп в синтагмах и т.д.

китайская фонетическая система отличается от славянских языков целым ря-
дом особенностей, касающихся как звукового состава, так и структуры слога. в русском 
языке количественный состав слога довольно широк, в него может входить от одного до 
семи звуков, при этом последовательность звуков в слоге свободна и разнообразна. Слог 
китайского языка характеризуется определенной структурой. количество звуков в ки-
тайском слоге не превышает четырех, и их последовательность строго закономерна.

Природа тона в китайском языке слоговая. Это значит, что тон присущ слогу, 
как таковому, независимо от языковой функции последнего. одни слоги могут упо-
требляться как самостоятельные слова, другие – только как часть слова; один и тот 
же слог может функционировать то, как самостоятельное слово, то как часть слова – 
в любом случае слог выступает со своим определенным тоном. чтобы подчеркнуть 
фонологическую роль тона, его не редко по аналогии с фонемой называют тонемой. 
в отличие от линейных единиц китайского слога – звуков, которые обычно называют 
сегментными единицами языка, тон относится к суперсегментным [5, с. 15].

Термином тон обычно обозначают два различных по объему понятия: тон в 
узком смысле этого слова – частотная характеристика слога, его мелодическая окраска. 
в широком смысле под тоном следует понимать совокупность ряда взаимосвязанных 
акустических признаков, таких как регистр, частотный диапазон, определение ин-
тенсивности внутри финали, длительность, качество словообразующего гласного, 
фарингализация [5, с. 16].

в китайском предложении постоянно сосуществуют два различных типа 
движения тона: слоговой, связанный с лексическим смыслоразличением, и фразовый 
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(межслоговой), показывающий интонационную мелодику фразы. в результате 
регистровых сдвигов слоговые тоны претерпевают некоторые изменения, они как бы 
приспосабливаются к регистровым условиям, проявляясь в различных вариантах. 
однако, несмотря на все эти варьирования, у слогов каждого тона сохраняется осно-
вной характер тонального контура.

То обстоятельство, что слоговой тональный контур в китайском языке отно-
сится к лексическому аспекту, выдвигает на первый план в интонационном аспекте 
другой признак  – регистр, или высотный уровень слога. в потоке китайской речи 
наблюдаются существенные регистровые различия между слогами одного и того же 
этимологического тона. даже в пределах одной фразы (не говоря уже об абзаце или 
целом тексте) происходят значительные регистровые сдвиги слогов. например, пове-
ствовательное предложение в целом характеризуется нисходящим движением голо-
са от начала к концу предложения: ударные (тонированные) слоги произносятся на 
постепенно понижающемся тоне. Происходят регистровые сдвиги слогов, которые, 
естественно, вызывают некоторые изменения слоговых тонов.

Языки различаются средством выделения слога, т.е. типом ударения. ки-
тайский язык в этом отношении находится в особом положении. Музыкальный тип 
ударения исключен самой природой языка, его тональной системой, выполняющей в 
языке фонологическую роль. ударение в китайском языке проявляется главным об-
разом в длительности финали ударного слога и его интенсивности как в сопутствую-
щем факторе [6, с. 115].

в начале 20-го века исследования тона и интонации китайского языка пере-
шли в новую фазу благодаря двум фонетистам: Лю Фу и Ю.р.чао. чао указывал, что 
силлабические тоновые образцы могут модифицироваться за счет сентенциальной 
оценочной интонации [7, с. 67]. отсюда становится понятной связь между силлаби-
ческими (и фразовыми) тоновыми образцами и сентенциальными интонационными 
контурами, что даёт ключ к решению многих проблем интонационного анализа. он 
утверждает, что при описании английской интонации используется регистр, в то вре-
мя, как при изучении китайской интонации используется контур [8, с. 90].

в китайском языке контур высоты несет в себе информацию о тоне и интона-
ции. Факторы, влияющие на контур высоты, многочисленны. например, различные 
образцы ударений и наклонений в предложении могут изменять контур высоты 
на лингвистическом уровне; различные начальные звуки, типа глухих щелевых 
и придыхательных аффрикат, могут повышать контур в то время, как сонорные и 
губные согласные могут его понижать на сегментном уровне. кроме этого, механизмы 
перцепции и продуцирования тона также усложняют тональные контуры [9, с.18].

Таким образом, просодическая структура китайского языка организована 
иерархически: от малого составного компонента к большему, т.е. слог, просодическое 
слово, ритмогруппа, синтагма, интонационная группа. Минимальное просодическое 
слово (просодема) представляет собой сочетание двух-трех слогов с учетом сандхи 
тонов (позиционно обусловленное изменение тона), где один является ударным. Ми-
нимальная просодическая фраза (ритмогруппа) состоит из одного или нескольких 
просодических слов с одним фразовым ударением и более значительной паузой, чем 
в просодическом слове. и соответственно синтагма состоит из одной или более про-
содем, пауза между которыми значительней чем в ритмогруппе.
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Между просодическими элементами при их объединении в систему проис-

ходит формирование многообразных связей, что рассматривается как реализация 
структуры. для того, чтобы та или иная речевая единица могла реализоваться гово-
рящим и быть воспринятой слушающим, требуется определенное время, естественно 
различное для разных элементов. время выражается в речи через такое свойство как 
«сжатие-растяжение». каждый язык имеет свои особенности в реализации данного 
параметра. в результате проведенного нами эксперимента, данные по средней дли-
тельности показали, что средняя длительность акцентной структуры с ударением на 
первом слоге меньше, чем у варианта просодемы с ударением на втором слоге. Следо-
вательно, можно сделать вывод, что в китайском языке сокращение длительности про-
исходит за счет заударных слогов. Параметр длительности наряду с характеристикой 
речи является признаком противопоставленности акцентных структур всех типов 
предложения, но не различает существенно коммуникативные типы предложений 
между собой. в китайском языке просодическая детерминанта характеризуется вос-
ходящим или восходящее-нисходящим движением основного тона. наблюдение за 
движением чоТ (частота основного тона) китайских вариантов просодем показала, 
что в случае трехсложных утвердительных и вопросительных минимальных фраз на-
блюдается абсолютное понижение тона, т.е. начало находится на более высоком уров-
не, чем конец. что касается вопросительных и утвердительных двусложных фраз, то 
они характеризуются относительным понижением основного тона, тяготеющим к ва-
риативности понижения. Так, например, анализ десяти двусложных фраз с ударени-
ем на второй слог, произнесенных пятью дикторами – носителями китайского языка, 
показал соотношение абсолютного понижения и относительного как 49% к 51%.

чтобы познать характерные просодические особенности того или иного 
языка, необходимо, прежде всего, строить эксперимент на минимальных вариантах 
просодем. Тем самым объясняется ограничение эксперимента двух- и трехсложными 
словами. Электронно-акустический анализ языковой программы осуществлялся с 
помощь компьютерной программы praat и позволил получить данные об абсолютной 
величине частоты основного тона, интенсивности и длительности.
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Березинська н. о.
старший викладач кафедри теорії,  

практики та перекладу німецької мови  
національного технічного університету україни «кПІ»,  
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ЗаСоБи ВираженнЯ КоМУнІКаТиВноЇ СПонУКалЬноСТІ 
В нІМеЦЬКиЙ МоВІ

Ключові слова / Keywords
Імператив – imperative mood
категорія спонукальності – category of command
Граматична категорія – Grammar category
категоричний, нейтральний наказ та прохання – categorical, neutral order and request

безперечною домінантною всієї категорії спонукальності є імператив, 
«що передає інтенцію «наказ», а також й інші інтенції, якщо цьому сприяють 
транспозитори» [5, с. 82]. Імператив є граматичною категорією дієслова, яка вира-
жається особовими формами дієслова. Проте, imperativ у німецький мові «має над-
звичайно багатий арсенал виразних засобів» [3, с. 12], які входять у периферійне поле 
й утворюють синонімію спонукальним реченням, що дозволяє висловити «всі відтін-
ки емоційно-спонукальних значень – від найм’якіших, прохальних, некатегоричних, 
ввічливих до найрізкіших, грубих, наполегливих» [4, с. 34].

у ближню периферію входять наступні конституанти:
– презенс індикатива: …sonst macht ihr die nächsten zwei Jahre den abwasch! [11, с. 24];
– футурум індикатива: und jetzt wirst du aspirin nehmen und ins bett mit dir! – 

Сейчас прими аспирин и марш в постель! [2, с. 325].
Зазначені форми висловлюють категоричний наказ з відтінками застережен-

ня або загрози.
– інфінітивні речення, що виражають категоричний наказ, який не зазнає 

заперечень: ich hab den teich gekauft – baden verboten! [12, с. 10] heiraten! [7, с. 61]; 
ausgraben und beerdigen, wenn’s ein Deutscher ist! [6, с. 12]

– конструкції з модальними дієсловами, де sollen висловлює нейтральний 
наказ: Man sollte Grundstückskaüfer vorher auf kinderfreundlichkeit testen! [12, с. 114], 
wenn du das alles so gut weißt, solltest du dich mehr vor Steinbrenner in acht nehmen [6, 
с. 19]; müssen вказує на категоричний наказ з відтінком необхідності: Das müssen Sie 
sich anschauen, chef [11, с. 14], Sie müssen sich bitte hier noch in das Gästebuch eintragen. 
[1, с. 87]; können використовується для висловлення пом’якшеного наказу, дозволу: 
Du kannst hier doch nicht splitternackt rumstehen! [13, с. 8], Das könnt ihr vergessen! [9, 
с. 25], dürfen у поєднанні з часткою nicht висловлює категоричну заборону: Du darfst 
nicht dort gehen! [11, с. 3];

– конструкція haben + zu + infinitiv висловлює категоричний наказ з вказів-
кою на необхідність: wenn Micky auf Verbrecherjagd geht, haben Schurken nichts zu la-
chen [11, с. 16];
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Менш уживаними є такі конструкції, що утворюють периферію поля спо-

нукальності:
– кон’юнктив презент виражає наказ чи заклик: Ein bisschen freundlicher 

könntest du schon sein! [1, с. 42];
– кондиціоналіс І висловлюють надзвичайно ввічливе і невпевнене прохання 

найчастіше у вигляді питання: also, würden Sie jetzt bitte ihren chef rufen! [1, с. 42]
– дієприкметник ІІ вказує на категоричне спонукання: Detektive, aufgepasst! [11, с. 16]
– пасив висловлює категоричний наказ: Das Fenster wird sofort geöffnet! [12, с. 13];
– усічені (еліптичні) репліки: hi-hi-hilfe! [13, с. 9] tür auf! [11, 11] auf den 

knien! [20, с. 138] Moment mal! [8, с. 95];
– прислівникові речення: Vorwärts! [12, с. 4], Dann schnell zurück zum Geld-

speicher! [11, с. 31], Langsamer! [11, с. 29];
– питальні речення: «also übermorgen um halb elf?» bestimmt Doktor aagard [2, с. 14];
– підрядні речення: wenn Sie jetzt die aircondition bitte wieder etwas hoher stel-

len könnten… [8, с. 216];
– конструкції з дієсловом heißen: ich heiße dir, das Geschirr augenblicklich 

abzuwaschen! [13, с. 27];
– дієслова спонукальної семантики: Thesi, herr Direktor lässt fragen, ob er heute 

abend mitkommen kann. [2, с. 300] ich wünsche dir dieses kleid zu ziehen! [10, с. 8];
– вигукові речення: pst! [11, с. 7].
Таким чином, синонімія наказового способу в німецький мові відображена 

різними граматичними або лексичними засобами: теперішній і майбутній час інди-
катива, кон’юнктив, інфінітивні речення, конструкції з модальними дієсловами, кон-
струкція haben + zu + інфінітив, дієприкметник, еліптичні й прислівникові речення, 
вигуки, пасив, дієслова спонукальної семантики, конструкція з дієсловом heißen, пи-
тальні і підрядні речення.
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Cherkassky Konstantin

thESISoF thE rESEArCh WorK on toPIC 
“J.r.r. tolKIEn: A PErSon And A WrItEr”

tolkien`s works have gained incredible worldwide popularity since the 1990s or 
so. people show there interest in a number of different ways: simply reading and re-reading, 
translating, role-playing, creating their own works of art (of different types, from novels to 
pictures, and of different artistic value). That`s why i`ve decided to study his works and find 
out what, if any, is their relation to his life. That`s why i hope this research may be interesting 
to a lot of people.

So, the subject of my research is tolkien`s works.
it`s object is correlation of tolkien`s works and his biography.
The aim of my research is to find out what, if any, is the correspondence between 

tolkien`s creations and his life.
to reach this aim i had to accomplish the following objectives:
1. to get to know tolkien`s biography.
2. to study his books “The hobbit or there and back again” and “The Lord of the 

rings” in the original
3. to get to know and describe tolkien’s world as well as the style and the language 

he used to create it.
4. to study and describe the correspondence between tolkien`s works and life. i 

will also describe tolkien’s life and work to create the impression of the time and the atmos-
phere he was working in, because it may have influenced his way of thinking and style of 
writing.

i have used such methods as comparative analysis, stylistic experiment and biblio-
graphical analysis in my research.

The research consists of 5 sections: biography, works, analysis of “The hobbit” and 
“The Lord of the rings”, influence of tolkien on the society and the conclusion.

J.r.r. tolkien was an English writer, poet, philologist, and university professor, best 
known as the author of the classic high fantasy works The hobbit, The Lord of the rings, 
and The Silmarillion. he was born on 3 January 1892 in bloemfontein in the orange Free 
State to  arthur reuel tolkien  (1857–1896), an English bank manager, and his wife Ma-
bel, née Suffield (1870–1904). he was brought up as a good catholic first by his mother and 
late, after her death, by Fr. Francis Xavier Morgan. as a child, he loved to study and invent 
languages.

at the age of 16, tolkien met Edith Mary bratt and married her at the age of 21 de-
spite Fr Morgan`s strong disapproval. in the world war i, tolkien served as a signals officer 
at the  Somme. in 1925, he returned to oxford as  rawlinson and bosworth professor of 
anglo-Saxon, with a fellowship at pembroke college.

apart from being a fiction writer, tolkien was also a leading author of academic 
literary criticism. his seminal 1936 lecture, later published as an article, revolutionized the 
treatment of the anglo-Saxon epic beowulf by literary critics. a lot of elements of ancient 
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mythology and especially from beowulf were later used in tolkien`s own creations. in addi-
tion to his mythopoeic compositions, tolkien enjoyed inventing fantasy stories to entertain 
his children. tolkien never expected his stories to become popular. There is even a legend 
saying that one of tolkien`s students took the papers with the first chapter of “the hobbit” 
out of a wastepaper bin. it was written as a fairy-tale for young children but there was so 
much philosophy and thought, the world was so magically and brilliantly described there 
that adults got interested in the book too. The book became extremely popular all over the 
world; it was translated into nearly all world languages and made its author incredibly fa-
mous and required.

The hobbit is a fantasy novel and children’s book . it was published on 21 September 
1937. Set in a time “between the Dawn of Færie and the Dominion of Men”, The hobbit fol-
lows the quest of a home-loving hobbit bilbo baggins to win a share of the treasure guarded 
by the dragon, Smaug. bilbo’s journey takes him from light-hearted, rural surroundings into 
much more sinister territory. The story is told in the form of an episodic quest, and most 
chapters introduce a specific creature, or type of creature, of tolkien’s wilderland. by ac-
cepting the disreputable, romantic, fey and adventurous side of his nature and applying his 
wits and common sense, bilbo gains a new level of maturity, competence and wisdom. The 
story reaches its climax in the battle of Five armies, where many of the characters and crea-
tures from earlier chapters re-emerge to engage in the conflict. personal growth and forms 
of heroism are the central themes of the story. along with motifs of warfare, these themes 
have led critics to believe tolkien’s own experiences during world war i as instrumental 
in shaping the story. The author’s scholarly knowledge of Germanic philology and interest 
in fairy tales are often noted as influences. The Desolation of Smaug as portraying dragons 
as detrimental to landscape, has been noted as an explicit motif borrowed from william 
Morris. . tolkien wrote also of being impressed as a boy by Samuel rutherford crockett’s 
historical novel  The black Douglas  and of basing the necromancer—Sauron—on its vil-
lain, Gilles de retz. tolkien’s portrayal of goblins in The hobbit was particularly influenced 
by George MacDonald’s The princess and the Goblin tolkien’s works incorporate much in-
fluence from norse mythology reflecting his lifelong passion for those stories and his aca-
demic career in Germanic philology.  The hobbit is no exception to this. The work shows 
influences from northern European literature, myths and languages and the strong influence 
of norse mythology, especially from the poetic Edda and the prose Edda. Themes found 
in old English literature, and specifically in the poem beowulf, have a heavy presence in 
defining the ancient world bilbo stepped into. The beowulf poem contains several elements 
that tolkien borrowed for The hobbit, including a monstrous, intelligent dragon. certain 
descriptions in The hobbit seem to have been lifted straight out of beowulf. while The hob-
bit is written in a simple, friendly language, each of its characters has a unique voice. The 
basic form of the story is that of a quest, told in episodes. For the most part of the book, each 
chapter introduces a different denizen of the wilderland, some helpful and friendly towards 
the protagonists, and others threatening or dangerous. however, the general tone is kept 
light-hearted, being interspersed with songs and humour. The language tolkien used in his 
works is actually unique and very difficult to imitate. in fact, the philologist and author J. r. 
r. tolkien created a number of languages, most but not all for his fictional universe, often 
called Middle-earth. They are used in The hobbit in a few names and several poems. he 
was a professional philologist of ancient Germanic languages, specialising in old English. 
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he was also interested in many languages outside his field. Glossopoeia was tolkien’s hobby 
for most of his life. Language invention had always been tightly connected to the mythology 
that tolkien developed, as he found that a language could not be complete without the his-
tory of the people who spoke it, just as these people could never be fully realistic if imagined 
only through the English language and as speaking English. The evolution and maturation 
of the protagonist, bilbo baggins, is central to the story. This journey of maturation, where 
bilbo gains a clear sense of identity and confidence in the outside world, may be seen as 
a bildungsroman rather than a traditional quest.   The analogue of the “underworld” and 
the hero returning from it with a boon that benefits his society is seen to fit the mythic ar-
chetypes. The overcoming of greed and selfishness has been seen as the central moral of the 
story. 

The Lord of the rings began as a sequel to The hobbit. The title of the novel refers 
to the story’s main antagonist, the Dark Lord Sauron, who had in an earlier age  to rule the 
other rings of power as the ultimate weapon in his campaign to conquer and rule all of the 
Middle-earth. influences on the book include philology, mythology, religion and the author’s 
distaste for the effects of industrialization, as well as earlier fantasy works and tolkien’s ex-
periences in world war i. The Lord of the rings in its turn is considered to have had a great 
effect on modern fantasy; the impact of tolkien’s works is so great that the use of the words 
“tolkienian” and “tolkienesque” has been recorded in the oxford English Dictionary. The 
Lord of the rings developed as a personal exploration by tolkien of his interests in philology, 
religion (particularly roman catholicism), fairy tales, norse and general Germanic mythol-
ogy, and also celtic, Slavic, persian, Greek, and Finnish mythology. tolkien acknowledged, 
and external critics have verified, the influences of  George MacDonald  and  william Mor-
ris and the anglo-Saxon poem beowulf. The question of a direct influence of wagner’s The 
nibelung’s ring on tolkien’s work is still not solved. tolkien included neither any explicit re-
ligion nor cult in his work. rather the themes, moral philosophy, and cosmology of the Lord 
of the rings reflect his catholic worldview. Some locations and characters were inspired by 
tolkien’s childhood in birmingham, where he first lived near Sarehole Mill, and later near Edg-
baston reservoir.  There are also hints of the black country, which is within easy reach of 
north west Edgbaston. This shows in such names as “underhill”, and the description of Saru-
man’s industrialization of isengard and Shire. it has also been suggested that The Shire and its 
surroundings were based on the countryside around Stonyhurst college in Lancashire where 
tolkien frequently stayed during the 1940s. The work was influenced by the effects of his mili-
tary service during world war i, to the point that Frodo has been “diagnosed” as suffering 
from posttraumatic Stress Disorder, or “shell-shock,” which was first diagnosed at the battle 
of the Somme, at which tolkien served. The novel has been translated, with various degrees 
of success, into at least 38 other languages. tolkien, an expert in philology, examined many of 
these translations, and made comments on each that reflect both the translation process and 
his work. Early reviews for The Lord of the rings had been mixed, though recent reviews in 
various media have been, on the whole, highly positive.

The enormous popularity of tolkien’s epic saga greatly expanded the demand 
for fantasy fiction. Largely thanks to The Lord of the rings, the genre flowered throughout 
the 1960s, and enjoys popularity to the present day.

a lot of musicians and bands, which you can see on the screen [SLiDE ], have been 
inspired by tolkien`s creations.
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The Lord of the rings has had a profound and wide-ranging impact on popular 

culture, beginning with its publication in the 1950s, but especially throughout the 1960s and 
1970s, during which time young people embraced it as a countercultural saga.

There is no doubt that tolkien was an outstanding phenomenon in the English 
and world Literature. he always said that the connection between the life and the work of a 
writer is only known to his patron-saint and there is no use trying to find the author`s inner 
world in his work. anyway, i tried to do so and here are the conclusions i`ve come to. So, 
let`s try to some up what we`ve learnt about the correspondence between tolkien`s real life 
and some elements of his books in a form of a table.
real life creations
spider bite Shelob
his aunt`s farm Bag End
Perrott’s Folly and the Victorian tower of Edgbaston 
Waterworks

the two towers

1911 summer holiday in Switzerland Bilbo’s journey across the Misty Mountains
departure from England to go to World War I a poem, ”The Lonely Isle”

Edith`s dancing stationed at Kingston upon Hull
the account of the meeting of Beren and 
Lúthien

vehicular mishaps “Mr Bliss”
experiences during World War I knowledge of Germanic 
philology and interest in fairy tales

“The Hobbit”

William Morris’s prose and poetry romances
style of “The Hobbit”
Desolation of Smaug as portraying dragons 
as detrimental to landscape

Samuel Rutherford Crockett’s historical novel The Black 
Douglas (its villain, Gilles de Retz)

the Necromancer—Sauron

George MacDonald’s The Princess and the Goblin. goblins
Poetic Edda and the Prose Edda the names of some characters
illustrations Anglo-Saxon runes

Beowulf
major details of both The Hobbit and The Lord 
of the Rings being adapted from the poem, 
including a monstrous, intelligent dragon

Jewish calendar Dwarven calendar
philological work invention of languages for the universe
of Wagner’s The Nibelung’s Ring the Lord of the Rings
childhood in Birmingham , and near Edgbaston 
Reservoir.

some locations and characters

аnd here is a list of the most useful sources for the best-known books:
The hobbi
• tolkien’s own experiences during world war i
• Germanic philology
• fairy tales
• arts and crafts polymath william Morris.
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• Samuel rutherford crockett’s historical novel The black Douglas
• George MacDonald’s The princess and the Goblin.
• norse mythology 
• anglo-Saxon runes
• old English literature, and specifically the poem beowulf
• Jewish calendar
The Lord of the rings:
• tolkien`s interests in philology
• religion (particularly roman catholicism), 
• fairy tales, 
• norse and general Germanic mythology, 
• celtic, Slavic, persian, Greek, and Finnish mythology. 
• George MacDonald 
• william Morris 
• the anglo-Saxon poem beowulf
• wagner’s The nibelung’s ring 
• tolkien’s childhood in birmingham
• the countryside around Stonyhurst college in Lancashire
• the effects of his military service during world war i
The work was extremely useful for me in a lot of ways. First, i gained experience in 

writing research works, which will be extremely useful for me in my future university life. i 
have also learnt a great deal of new information about one of my favorite writers and about 
literature and literature styles in general. of course, i have improved my English greatly as 
well, especially vocabulary and reading skills. it was also quite an enjoyable experience.

i suppose there`s a number of ways to continue the research. First, we can study 
linguistic features at a deeper level. For instance, find out the roots of each proper name in 
the books or study tolkien`s artificial languages and what “real” languages they come from 
and so on. another possibility is to go deeper into moral issues covered in the books. one 
can also study one of the books or a certain period in his life more closely or try find out all 
the details about the origin of an episode or a character.
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ФІлоСоФСЬКо-еТичнІ ІДеЇ  
У роМанаХ реЯ БреДБерІ. «451 граДУС По ФаренгеЙТУ»

Анотація
у даній статті розглядаються філософсько-етичні ідеї роману Рея Бредбері 

«451 градус по Фаренгейту», які несуть в собі гуманістичний характер, закликають 
до самопізнання, особливо через світ книги.

Анотація англійською
This article reveals the philosophical and ethical ideas of Ray Bradbury’s novel 

«Fahrenheit 451», that convey the essence of human nature, calling for self-knowledge, 
particularly through the book.

Ключові слова: філософсько-етичні ідеї, гуманізм, наукова фантастика, са-
мопізнання, книги та самоосвіта.

Key words: philosophical and ethical ideas, humanism, science fiction, self-
knowledge, books and self-education.

нетлінна віра в творця історії — людину, яка втілена у творах письменника, 
була і залишається нагальною темою сучасності. Письменник рей бредбері 
наголошував на тому, що якщо люди вчасно не задумаються над сенсом свого 
існування, не зміняться на краще, то людство може очікувати небачена катастрофа — 
масовий людський нігілізм, який зруйнує особистість із середини і призведе до краху 
суспільства загалом.

Мета статті полягає у тому, що на основі аналізу ідейно-художніх особливостей 
новелістики рея бредбері, в контексті традицій науково-фантастичної класики та 
сучасної фантастики визначити, у чому полягає своєрідність світогляду письменника 
та його філософсько-етичних ідей.

Філософію гуманізму рея бредбері можна звести до трьох основних моментів: 
людина має бути духовна, вільна, щаслива [1].

думка бредбері про те, що фантастика  – це «навколишнє нас реальність, 
доведена до абсурду», є основною ідеєю роману «451° за Фаренгейтом», який 
літературознавці ставлять в один ряд зі знаменитими антиутопіями хх століття, 
такими, як «Ми» Є. Замятіна, «Про чудовий новий світ» о. хакслі і «1984» дж. 
оруелла [4].

Зображуючи америку ххІ століття, бредбері застосовує метод так званої 
екстраполяції, використовуваний також при науково-технічному, а іноді і соціальному 
прогнозуванні: картина майбутнього моделюється на основі існуючих сьогодні 
тенденцій. Письменник у своєму романі створює антімодель за допомогою символіки 
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своїх фантазій. він розмірковує про долі земної цивілізації, про майбутнє америки, з 
її нестандартно сформованим менталітетом, з її національним колоритом.

автор роману висловив ставлення до бездуховного суспільства, яка промі-
няла красу і мудрість книги на індустрію задоволень і безпам’ятство. але в той же час 
нагадав усім нам притчу про птаха Фенікса, яка спалювала себе на багатті, але всякий 
раз відроджувалася з попелу. Може бути, і ми, люди, перестанемо споруджувати по-
хоронні багаття з книг (а це робив Гітлер в 1938–1945 роках); перестанемо вести ві-
йни, в пожежах яких згоряють бібліотеки; перестанемо труїти тих, хто пише правду 
(згадаємо долю роману «Майстер і Маргарита» та його автора); приведемо в порядок 
всі книгосховища, щоб у них не було гнилі і цвілі.

на певному етапі суспільство досягло дуже високого рівня розвитку інфор-
маційних систем. у хх столітті до таких засобів масової інформації та зв’язку, як 
газети, пошта, телеграф, телефон, додалися радіо, телебачення, відео – і аудіосистеми, 
комп’ютерна мережа і т.д. Значно зросли обсяги інформації, що поглинається люди-
ною, що призвело до інформаційних перевантажень. найчастіше несе в собі руйнів-
ний, агресивне початок, а часом володіє суперечливим, конфліктним характером, 
інформація почала чинити негативний вплив на психіку і здоров’я людей. виникла 
необхідність створення методів захисту від такого впливу [2]. рей бредбері у своєму 
романі представляє один з варіантів вирішення даної проблеми: репресії по відно-
шенню до літератури почалися не самі собою – вони вимушений захід.

бредбері вважає, що загибель духовної культури запрограмована самими 
установками сучасної цивілізації. духовна криза соціуму тут не причина тоталітари-
зації, а наслідок спроби соціальної адаптації в «модернізованому» світі [4].

Письменника глибоко тривожили машинізація і породжене нею надзвичай-
не поширення бездуховності в сучасному суспільстві, реальна небезпека ядерного 
апокаліпсису, проте він сповнений віри в силу людського розуму, в силу любові й 
доброго начала в людині. бредбері чітко розрізняв технологію й її застосування. «Я 
передаю людям свою любов до життя,— сказав бредбері в одному з інтерв’ю. — Я на-
вчаю їх бути свідомими — ось що означає любов. Починаєш з малого, а збуджуєш у 
людях дуже високі почуття». Підсумовуючи себе як особистість, бредбері порівняв 
себе з «гранатом, наповненим зернами ідей для творчості — зернами книжок, зерна-
ми віршів, зернами п’єс» [3].

у романі «451  градус по Фаренгейту» два символи «механізації» людства. 
Перший – «механічний пес» – кібер, призначений для виловлювання «злочинців», які 
вибиваються з системи. другий – модернізоване телебачення. Механічний пес уосо-
блює тотальність, репресії, він нагадує про покарання за незгоду з суспільством, за 
спробу вибитися з колії. Телевізійна стіна – символ людського байдужості, атрофії 
душі і інтелекту людини майбутнього. але і така людина з атрофірованою духовністю 
не може бути щасливою у цьому світі [3].

книга бредбері – це хроніка «процесу змін». не все ще втрачено, перекона-
ний автор. важко викорінити людське єство, люди і тепер продовжують чогось шука-
ти, до чогось прагнути. Інші, слабкі, гинуть, а інші стають на новий шлях – болісних 
пошуків сенсу буття [4].

виходячи з вищесказаного, ми робимо висновок, що американський пись-
менник рей бредбері будучи колись звичайним хлопчиком, чию душу хвилювали 
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фантастичні пригоди, перетворився на справжнього пророка. Ще тоді, в далекі 50-ті, 
він писав про духовну кризу суспільства. роман «451° по Фаренгейту» – це поперед-
ження всім майбутнім поколінням. в романі перед нами постає картина людського 
існування у суспільстві майбутнього. найстрашнішим є те, що життя людей прохо-
дить на фоні війни, яку вони вперто стараються не помічати, хоча на війні гинуть 
люди – чоловіки, сини, батьки. І не зважаючи на все це, чиновники запевняють, що 
всі щасливі. З перших сторінок в творі виникає тема протесту проти небажаного май-
бутнього, де людина – це тільки додаток до машини, де особистість повністю знеці-
нюється.

Таким чином, творчість бредбері свідчить про те, що наукова фантастика 
вийшла на якісно нову позицію в світовому літературному процесі. Герой бредбері, 
близький до ідеального, володіє американською активністю, діловитістю, підприєм-
ливістю, умінням приймати рішення в самих критичних ситуаціях. Завдяки таким 
якостям герої бредбері вміють тримати будь-який удар долі, і тому письменник впев-
нений, що за ними – майбутнє.
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оБ оСноВныХ ПриёМаХ СТилиСТичеСКого иСПолЬЗо ВаниЯ 
анТониМичеСКиХ СТрУКТУр В ПоэЗии СилЬВии ПлаТ

важную роль в воплощении ав торского замысла играют антонимы, поэтому 
определенного внимания требуют приёмы использования антонимических структур 
в художественном про изведении. Языковая сущность антонимии заключается в «вы-
ражении функции противоположности, поляризации слов в тождественных позици-
ях» [3: 261]. Явление антони мии отражает восприятие автором действительности во 
всей её противоречивой сложности. в данной работе анализу было подвергнуто одно 
из произведений Сильвии Плат «Mirror». американская поэтесса считается одной из 
основательниц жанра «исповедальной поэзии» в англоязычной литературе. как истин-
ный представитель исповедальной поэзии, Сильвия Плат писала о собственных пере-
живаниях, ощущениях, страхах. Среди ее лирики были семья, женская судьба, природа 
и смерть.

Творческому сознанию поэтессы Сильвии Плат присуще некое противоре-
чие: во-первых, действи тельность, которую она изображает и постигает на страни-
цах своих произведений, противоречива, спаяна из множества противоположных 
событий и явлений; во-вторых, лирическая героиня поэтессы далека от гармониче-
ской личности, она находится в поиске основ собственного бытия:

i am silver and exact. i have no preconceptions.
whatever i see i swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike.
i am not cruel, only truthful – …
для того, чтобы антонимические единицы приобрели вы разительность, не-

обходим особый контекст. именно в условиях контекста получают осмысление раз-
личные стилистические фигуры, основанием для которых служат антонимические 
связи и отношения: противо поставление, соединение, нейтрализация противопо-
ложностей, противоречие, взаимодействие, чередова ние, взаимоисключение, ото-
ждествление, сравнение, сопоставление и др. [4: 66-73].

в текстах С. Плат актуальны следующие ан тонимические фигуры: антитеза, 
фигуры соединения, нейтрализации, противоречия, разделения, чередова ния, сопо-
ставления, сравнения.

антитеза  – стилистическая фигура, в которой со держательная сущность 
антонимов проявляется наи более ярко в результате их резкого противопоставле-
ния. При этом Сильвия Плат широко использует как простые (неразвёрнутые), так 
и сложные (развёрну тые) антитезы. Простая антитеза представлена одной, двумя и 
более парами антонимов:
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She comes and goes.
развёрнутая же антитеза дополняется другими противоположными словами:
Each morning it is her face that replaces the darkness.
in me she has drowned a young girl, and in me an old woman
rises toward her day after day, like a terrible fish.
Средствами противопоставления в антитезе вы ступают противительные 

союзы а, но (but, and) и интонация:
i think it is part of my heart. but it flickers…
in me she has drowned a young girl, and in me an old woman…
Структурную основу антитезы образуют минималь ные антонимические 

контексты, формулы которых могут быть схематично представлены следующим об-
разом: «х, but у»; «х and у»; «not х, but у».

исследователи отмечают, что в поэзии XiX-XX вв. одни антитезы сменяются 
другими, что зна менует некий сдвиг в поэтическом сознании [5: 29]. Сильвия Плат 
посредством этого приёма подчёркива ет глубину чувств, мыслей, передаваемых ощу-
щений, эмоционального состояния лирической героини.

основное содержание фигуры соединения со ставляет характеристика ка-
честв, свойств, предме тов, действий, отношений и т.д. путём «сложения» противопо-
ложностей с целью формирования общего, целого. Структурную основу данного сти-
листического приёма образует антонимический контекст, имеющий формулы: «х and 
у»; «without х and у»; «neither х nor у». Значение соединения ещё более усиливается, 
если в построении стилистической фигуры участвует синтагматическая оппозиция 
«and х and у», например:

in me she has drowned a young girl, and in me an old woman…
особенностью стилистической фигуры соеди нения в поэзии Сильвии Плат 

является сложение ряда противоположных качеств, признаков, действий при описа-
нии глубины охвата времени, пространства, различных событий.

основная функция стилистической фигуры противоречия заключается в 
экспрессивно под чёркнутом выражении противоречивой сущности предметов, яв-
лений, внутреннего мира человека, его душевного состояния, чувств.

Таким образом, стилистические функции анти тезы, соединения, нейтрализа-
ции и противоречия обеспечиваются самой природой антонимических отношений.

в синтагматических оппозициях со значением раз деления, чередования, по-
следовательности, альтерна тивы, сопоставления и сравнения участвуют не только 
антонимы, но и другие языковые единицы, способные вызывать контекстное проти-
вопоставление, и в этом случае контекст обогащается дополнительными от тенками 
значений. Так стилистическая фигура разделения пред полагает такое противопостав-
ление, при котором наблюдается полное противоположение действий, процессов, со-
стояний, признаков по формуле « х or у».

Стилистическая фигура сопоставления использу ется С. Плат для выражения 
сходства, обычности характеристик, чувств, состояний человека:

…Faces and darkness separate us over and over…
…I am not cruel, only truthful …
…Whatever I see I swallow immediately
Just as it is, unmisted by love or dislike…
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в создании данной стилистической фигуры уча ствуют синтаксические кон-

струкции: «x and y» «as х, у»; «х or у».
Стилистические фигуры сравнения построены на изображении того, что 

служит источником противо положения явлений.
выше перечисленные стилистические приёмы позво ляют С. Плат наибо-

лее точно и выразительно описать душевное состояние своей лирической ге роини, 
сложность и противоречивость самой жизни и тех явлений, которые с ней связаны: 
смерть, болезнь, тоска, радость и т.д.
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СПеЦиФІчнІ риСи жІночого роМанУ  
СеСТер ш.БронТе Та е.БронТе

“Жіночий роман” як поняття і як явище є неоднозначною категорією літера-
турознавства, оскільки для виділення відповідного художнього тексту переважним 
чином застосовуються не жанрово-стильові чи ідейно-тематичні виміри, а мотивація 
за ознаками гендеру автора твору. у той же час “жіноча” проза має й певну специфіку, 
що, власне, і дозволяє виділяти цей шар літературного потоку в окремий ієрархічний 
рівень розвитку світової та національної літератури.

Жіноча література буває дуже різною. одні її творці жадають максимальних 
свобод для своїх героїнь, стверджуючи абсолютну рівноправність чоловіка і жінки. 
Іноді жіноча література включає в себе трохи сентиментальності та драматичності. 
Є й третій різновид жіночої літератури. Її можна назвати високою. Така література 
існувала споконвіку: поезія Сафо, романи сестер бронте і Жорж Санд [1].

Яскравим і значним явищем у розвитку англійського критичного реалізму була 
творчість сестер бронте. вони виступили в кінці сорокових років. Їх творчість наповне-
на протестом проти соціальної несправедливості і нерівноправного становища жінки в 
буржуазному суспільстві. критика існуючих порядків овіяна в їх творчості духом бун-
тарства і непокори. Перегукуючись з революційними романтиками ( байроном, Шеллі ), 
сестри бронте втілюють свої позитивні ідеали в образах бунтарів, які не бажають мири-
тися з законами буржуазного суспільства і призначеної їм долею.

Жіноча тема є однією з головних в літературному процесі англії епохи ві-
кторіанства. І хоча ця тема вивчається зарубіжними і вітчизняними літературознав-
цями, з’ясування характерних особливостей відображення жіночої теми у творчості 
сестер бронте заслуговує спеціального розгляду.

Творча спадщина письменниць продовжує привертати увагу багатьох поко-
лінь читачів і літературних критиків, їм притаманна неперевершена самобутність, 
образність та живописність. Торкаючись особливого творчого світу митців, читач 
має змогу відчути силу духу, емоційність, довершеність таланту сестер бронте [2].

кожна літературознавча школа аналізувала романи цих письменниць, керу-
ючись своїми принципами критичного методу: феміністського ( П. бір, дж.Мейнард, 
Е.Шовалтер ), психо- соціального ( М.Петерс, в. джеріні, Т. дж.уінніфріт ). в останні 
роки значно посилився інтерес до поетики романів сестер бронте, їх мови, неповтор-
ної особливості авторської манери. Це дослідження Л.Гордон, в.Г.Майер, к.Тіллотсон, 
Ст. дейвіса, к. александер.

Значна кількість художніх творів сестер бронте свідчить про те, що письмен-
ниці відчували необхідність показати процес становлення “нової жінки”, еволюцію 
її життєвих установок: зображуючи життєвий шлях своїх героїнь, вони фокусують 
увагу на зміну рольових функцій жінки в англійському суспільстві середини XiX сто-
ліття [3].
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виявляючи значний інтерес до долі англійки, досліджуючи особливості жі-

ночого начала, жіночого погляду на світ, жіночих цінностей, вивчаючи роль жінки в 
різних галузях суспільного життя, письменниці в своїх творах прагнули об’єктивно 
відобразити життя сучасниць, проблеми жіночої емансипації і зародження фемініз-
му, а також показати розвиток нових пріоритетів і суспільних цінностей, що дозволяє 
розглядати їх літературну творчість як своєрідну реакцію на зміни духовного змісту 
всієї вікторіанської епохи.

активне дослідження романів сестер бронте, а саме – “джейн Ейр, “Ширлі”, 
“віл’єтт”, “Грозовий перевал”, уможливило виділення характерних рис жіночого ро-
ману сестер бронте:

1) у центрі творів є жінка. вона волелюбна, незалежна, сильна, рішуча та смілива.
2) Жінка є звичайною, не виділяється яскравою зовнішністю, іноді навіть не-

красива.
3) Жінка, яка зображена сестрами бронте, нічим не поступається чоловікові. 

вона сама може все робити, не вимагаючи допомоги.
4) Жінка у романах завжди чемна, добра, вихована, порядна та чесна.
5) Жінки мають своє “Я”, свою точку зору.
отже, сестри бронте показали у своїх романах “нову” жінку, яка не боїть-

ся показати свою позицію до проблем. Головні героїні, а саме джейн Ейр, Ширлі, 
віл’єтт – стійкі жінки, які долають несправедливість та всі труднощі.

література:
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ukrayinskij-ta-rosijskij-krititsi.html
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ТВори В. наБоКоВа англІЙСЬКоЮ І роСІЙСЬКоЮ МоВаМи  
Та ЇХ СПеЦиФІКа

анотація. у статті розглядаються особливості творів письменника володи-
мира набокова англійською і російською мовами, проаналізовані особливості літера-
турного стилю письменника та надана оцінка його перекладацькій діяльності.

Ключові слова: особливості літературного стилю, письменник-білінгвіст, 
американська література, російська література, автопереклад.

Abstract. The special aspects of Volodimir nabokov’s English and russian novels and 
the phenomenon of literary bilingualism are observed in the article. The special aspects of the 
writer’s literary style are analyzed and his interpretation activity is estimated in the article.

Keywords: special aspects of literary style, bilingual writer, american literature, 
russian literature, self-translation.

Письменник-білігнвіст володимир набоков зазнав слави як чудовий 
російсько-американський прозаїк, поет, драматург і критик. набоков залишив після 
себе величезну творчу спадщину. Письменник не просто активно працював на двох 
мовах  – англійській і російській,  – але зумів створити на кожній з них дивовижні 
тексти, що демонструють граничну віртуозність володіння словом, та став класиком 
російської і американської літератур. [2]

Твори набокова характеризуються складною літературною технікою, глибо-
ким аналізом емоційного стану персонажів у поєднанні з непередбачуваним, іноді 
майже «трилєрним» сюжетом. Серед відомих зразків творчості набокова можна від-
мітити романи «Машенька», «Захист Лужина», «Запрошення на страту», «дар». ви-
знання широкої публіки письменник здобув після виходу у світ скандального роману 
“Лоліта”. [1]

російські твори набокова (“Машенька”, “Подвиг”, “дар”, “король, дама, ва-
лет”, “Захист Лужина”, “камера обскура”, “відчай”) є моделями усієї прози набоко-
ва, в них визначені найголовніші особливості його сюжетики і поетики. Їх головною 
особливістю є єдність і стильова “злагодженість”. набоков створює нескінченний 
монороман, в якому головні герої – духовні близнюки автора. Письменником також 
активно розробляється тема “відокремленого Я”, мотив «двоякості», висхідний до ро-
мантичної естетики.

російський культурно-історичний фон буде дуже виразним у більшості 
його англомовних творів, але навіть в тематично вільних від “російської специфі-
ки” творах багато композиційних ефектів і приватні особливості стилю стануть 
результатом своєрідної переплавки формальних знахідок і метафізичних прозрінь 
російського поетичного ренесансу початку хх століття. [3] найбільш інтенсивно 
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оновлювалися в набоковській англомовній прозі глибинні, так би мовити, ліричні 
компоненти стилю – не стільки сюжетно-фабульні зв’язки або образний лад, скіль-
ки суб’єктна організація, ритміка (і ритм фрази, і ритміка художнього цілого), фо-
нетична тканина тексту.

Прийняте набоковим рішення перейти в літературній творчості на нову 
мову актуалізувало для нього проблематику взаємодії різних культур в межах однієї 
свідомості, а стосовно власного майбутнього – питання про можливі межі цілісності 
створюваного ним художнього світу, про здатність зберегти унікальність “сіринсько-
го” дару, ставши англомовним письменником набоковим. Гранична складність мета-
морфоз, що відбуваються у свідомості художника, що змінює мову, тонкість грані 
між самообманом і достовірністю його інтуїцій, між цілком можливою лінгвістич-
ною розподіленністю і стилістичною цілісністю його творінь – ось смисловий пунк-
тир розслідування, що ведеться в його першому англомовном романі – “Справжнє 
життя Себастьяна найта”. [4]

Широку популярність в. набоков здобув і як перекладач. Переклав на ан-
глійську мову, зокрема, “Слово о полку игореве” і роман Пушкіна “Євгеній онєгін” 
(прозаїчний переклад з коментарями). на думку фахівців, саме цей переклад дав 
американському читачеві найповніше уявлення про твір великого російського поета. 
особливий інтерес представляють автопереклади з англійської на російську мову, 
виконані в. набоковим, зокрема, автопереклад роману “Лоліта”. [2] Займаючись 
практичною перекладацькою роботою, в. набоков, разом з тим, проявив себе і як 
глибокий теоретик перекладу. набоков як автоперекладач найчастіше спирається на 
буквалістський метод перекладу, хоча нерідко використовує інші способи передання 
значення. Що стосується перекладу роману “Лоліта”, то, користуючись правом авто-
ра оригіналу, він часто дуже радикально змінює смисл фрази, що перекладається, не 
боячись порушити відповідний національний американський колорит.

володимир набоков проявляє себе як талановитий перекладач і неперевер-
шений художник слова. Цей письменник – майстер, який з небувалою легкістю грає 
стилями, формами і напрямами. художня проза в. набокова являється для сучасного 
дослідника виключно цінним матеріалом для вивчення проблеми взаємодії усередині 
літературного процесу хх століття, естетичних цінностей хiх і хх ст., з одного боку, 
і “російського” і “західного” культурних начал, з іншого. [4]

Список використаної літератури:
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2.  бицилли П. М. в. Сирин // русская речь. – М. 1994. – № 2.
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«анализ языка художественных произведений показывает, что писатели не-
редко прибегают к таким языковым средствам, которые либо перестали уже быть 
общепринятой нормой (архаизмы), либо не стали еще общепринятой нормой (не-
ологизмы), либо оторвались и не связаны больше с общепринятой нормой (жарго-
низмы), либо вообще не были связаны с национальным языком (иноязычные вкра-
пления), либо общеупотребительны в отдельных местностях, но не характерны для 
общенационального языка (слова и формы из территориальных диалектов)… По-
явление всех этих элементов речи, лежащих по существу вне литературной нормы, 
может рассматриваться как закономерное использование языковых средств в целях 
художественного воздействия, при условии если все основные задачи разрешаются 
писателем на базе общенародного литературного языка его эпохи» [2: 34].

Примером стилистического приема иронии в романе может служить 
смешение слов различной эмоционально-экспрессивной окраски. различие в 
эмоционально-экспрессивной окрашенности обусловливается приуроченностью 
лексики к определённым ситуациям и определённым контекстам. об одних вещах и 
ситуациях принято говорить «высоким стилем», о других – «сниженным»; для одних 
контекстов типична книжная, поэтическая лексика, для других – фамильярная, ар-
готическая. Появление в одном синтагматическом ряду слов, резко различающихся 
по эмоционально-экспрессивной окрашенности, всегда выполняет стилистическую 
функцию, а в определенных контекстах, сообразно с интенцией автора, производит 
комический эффект.

как известно, привлечение слов той или иной эмоционально-
экспрессивной окраски без учета содержания высказывания создает рез-
кий контраст между формой и содержанием высказывания. Если, например, 
эмоционально-экспрессивный характер высказывания, его форма, его словесная 
оболочка не соответствует по своему возвышенному, торжественному звучанию 
предмету речи в силу его будничности и незначительности, то в результате выска-
зывание произведет комическое впечатление. Такого рода прием нередко находит 
себе применение на страницах романа Теккерея.

комическая торжественность повествования создается у Теккерея путем 
вовлечения поэтических архаизмов в сферу бытовой лексики при изображении 
заурядных будничных событий. например, о джозе Седли, любителе поесть и по-
спать, говорится:
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Warriors may fight and perish, but he must dine [293]. Воины могут сражаться и 

погибать, но он должен обедать [301].
в современном английском языке слово “warriors” является поэтизмом 

и может употребляться по отношению к прославленному ветерану войны. Торже-
ственное по своей эмоциональной окраске существительное “warriors” производит 
комический эффект, вступая в сочетание с прозаическим сообщением, выраженным 
словами бытового плана, “he must dine”.

«весьма распространенный прием использования стилистических возмож-
ностей языка – столкновение в одном тексте элементов разного стиля, смешение ре-
гистров и стилей речи. и чем резче межстилевые различия, тем сильнее комический 
эффект. Своего максимума он достигает при столкновении высокопарных или сугу-
бо научных выражений с выражениями просторечными или диалектными» [1: 466].

аналогичным можно назвать следующий пример:
At half-past two, an event occurred of daily importance to Mr. Joseph: the dinner-hour 

arrived [293]. В половине третьего произошло событие, чрезвычайно важное в повсед-
невной жизни мистера Джозефа: подали обед [315].

Здесь иронический эффект достигается с помощью сочетания торжествен-
ного по эмоциональной окраске существительного event (очень важное событие или 
общественное событие, мероприятие) с прозаическим сообщением, выраженным 
словами бытового плана: подали обед.

нередко Теккерей создает в романе нарочитую торжественность повество-
вания с помощью перечисления титулов высокопоставленных особ, внося этим эмо-
циональную окраску приподнятости, значительности и серьёзности, и сочетает это с 
бытовой лексикой для создания иронического эффекта:

Tapeworm was nephew and heir of old Marshal Tiptoff, who was Colonel of the –th 
regiment, in which Major Dobbin served, and who died in this year full of honors, and of an 
aspic of plovers’ eggs [364]. Тейпворм был племянником и наследником старого маршала 
Типтофа, командира … полка, в котором служил майор Доббин, – осыпанный поче-
стями, он умер в том же году, поев заливного с куликовыми яйцами [395].

Сочетание таких торжественных, серьёзных и внушающих уважение званий, 
как «командир полка, маршал, осыпанный почестями» с прозаическим сообщением 
«умер, поев заливного с куликовыми яйцами» создает авторскую иронию и высмеи-
вает обжорство высокопоставленных особ.

Можно привести ещё несколько примеров для иллюстрации этого приема 
создания иронического эффекта:

With this mild beverage before him, george osborne found the ex-Collector of Boggley 
Wollah groaning on the sofa at his lodgings [51]. За этим-то безобидным напитком 
Джордж осборн и застал бывшего коллектора Богли-уоллаха стонущим на диване в 
своей квартире [92].

джоз Седли намеренно назван полным титулом правителя индийского 
острова, чтобы ярче оттенить его плачевное состояние на утро после пирушки в 
воксхолле.

или:
And was then appointed Attaché to the legation at Pumpernickel, which post he filled 

with perfect honour, and brought home dispatches, consisting of Strasburg pie, to the Foreign 
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Minister of the day [74]. а затем был назначен атташе при посольстве в Пумпернике-
ле, каковой пост занимал с отменной честью и возил на родину пакеты, состоявшие 
из страсбургского пирога для министра иностранных дел [98].

Первая часть предложения с возвышенными и полными достоинства сло-
вами «атташе, посольство, пост, честь» резко контрастирует со второй частью, где 
раскрывается истинная суть всего этого ответственного положения – перевозка па-
кетов, состоявших из страсбургского пирога для министра иностранных дел. Цель 
иронии в этом случае – насмешка над мелочностью и ненужностью якобы ответ-
ственного поста.
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СинергеТичеСКиЙ ПоДХоД К ПониМаниЮ  
наУчноЙ КарТины Мира

В статье рассматривается необходимость применения принципа взаимо-
действия научных дисциплин в современном образовании, значение данного принципа 
для формирования общекультурных и профессиональных компетенций у студентов. 
утверждается значимость синергетического подхода к освоению студентами на-
учной картины мира. описывается принцип формирования нового стиля языкового 
мышления в процессе синергетического освоения мира и формирования личности сту-
дентов

ключевые слова: синергетика, научная картина мира, взаимопроникновение, 
интерпретация, компетенции, мышление, личность, язык.

The article concerns the need to apply the principle of cooperation between scientific 
disciplines in modern education, the importance of this principle for the formation of common 
cultural and professional competencies for students. The significance of the synergetic approach 
to the development of students’ scientific world view. The principle of forming a new style of 
linguistic thinking in the process of synergistic development of the world and the formation of 
personality of students is described.

Key words: synergy, scientific world view, interpenetration, interpretation, 
competence, personality, language.

Методологический принцип, сформулированный нильсоном бором приме-
нительно к квантовой физике, согласно которому, для того, чтобы наиболее адекват-
но описать физический объект, относящийся к микромиру, его нужно описывать во 
взаимоисключающих, дополнительных системах описания одновременно и как вол-
ну, и как частицу. [1.с 14]

в настоящее время для формирования у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций принцип взаимопроникновения научных знаний 
важен для понимания и восприятия целостной научной картины мира.

в науке существует проблема неполноты дедуктивных систем. каждая сис-
тема, по словам к.Гегеля, либо непротиворечива, либо неполна. непротиворечивые 
системы  – это область точных знаний, на языке которых выражается арифметика. 
но являясь логической системой, она все же выражает собой неполноту, так как 
некоторые положения этой логической системы недоказуемы, представляют со-
бой аксиомы, и как бы они не были расширены, всегда найдутся новые истины, не 
выразимые, не выводимые из системы. Это доказывает, что мышление человека 
забегает вперед тех основ, которые имеются в научной мысли, что оно богаче его 
дедуктивных форм. При изучении любого вопроса необходимо опираться на логи-
ческие научные принципы, формировать логические выводы. Порой они возможны 
лишь при условии взаимопроникновения научных положений из различных облас-
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тей знаний. Естественнонаучные дисциплины опираются на априорную истину. в 
гуманитарных дисциплинах, в отличие от естественнонаучных, главную роль играет 
интерпретация, которая возможна благодаря сформировавшемуся принципу всеоб-
щего обозрения научных представлений.

в настоящее время в науке стремительно развивается тема синергетичес-
кого подхода к освоению студентами научной картины мира. Согласно этому прин-
ципу, каждая система является системой самоорганизующейся, то есть образующей 
порядок из неупорядоченности. Следовательно, интерпретация в гуманитарных 
науках является не хаотическим явлением, а организованной системой. научные 
системы способны к саморазвитию и самосохранению посредством самооргани-
зации и самоуправления на основе переработки информации. Следует учитывать, 
что неизбежно и противоречие между различными целями и критериями качества 
внутри каждой системы и в ее подсистемах, «…для сложных систем характерна 
многокритериальность»[3. c 67].

каждая наука стремится к самоорганизации, но не является полной закрытой 
системой, а образует систему открытую, имеющую начало и предполагающую допо-
лнение. Если же говорить обо всех имеющихся науках, то важно отметить т, что все 
они, даже будучи принципиально различными и отдаленными друг от друга по своей 
сути, стремятся к самоорганизации, предполагающей образование общей научной 
картины мира, а значит, без всякого сомнения- к взаимодействию между собой. од-
ностороннее направление неизбежно приведет к потере какой-либо существенной 
стороны проблемы. Подтверждением является тот факт, что многие теоретические 
достижения в области точных наук не могут быть правильно сформулированы из-за 
отсутствия логического изложения, из-за недостаточной культуры владения языком, 
соблюдения его норм и правил на всех языковых уровнях. Только удачные слова-
символы-образы сохранят память о событиях встречи с истиной. Познание есть, во-
первых, процесс, а, во-вторых, знания в процессе познания организуются в открытую 
систему, являющуюся основой для науки «синергетика». С развитием синергетики 
происходит формирование нового стиля мышления. Эти образцы связаны с идеями 
нелинейного мышления, общности закономерностей самоорганизации мира челове-
ка, мира природы и социума, в системы которой он включен.

Говоря о проблеме взаимопроникновения и взаимодействия точных и 
гуманитарных дисциплин в системе образования, следует отметить, что взаимодей-
ствие и взаимовлияние дисциплин различного направления идет как по линии вза-
имообмена, так и по пути преемственности. При этом процесс не является линейным 
и последовательным, а различные дисциплины – понятными друг для друга. они хра-
нят в себе много неизвестного для чужого текста: язык математики отличен от языка 
истории, химии и т.д. Смыслы наук различны, но именно дополнение каждой науки 
принципом другой способны сформировать целостное представление о целостной 
научной картине мира.

Говоря о практической стороне принципа, нельзя не сказать о том, что обога-
щение знаний студентов происходит при восприятии как всех дисциплин в отдельнос-
ти, так и при осмыслении факта взаимодействия их положений в общей научной кар-
тине мира. для того чтобы этот процесс был продуктивным и формировал принципы 
научного мышления, учащимся необходимо иметь прочные, непоколебимые знания 
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в области каждой дисциплины, и только тогда возможен процесс осмысления вза-
имосвязи между отдельными научными положениями внутри каждой дисциплины 
и между ними. духовное обогащение в процессе синергетического освоения мира 
неизбежно, так как такое познание предполагает восприятие многогранных смыслов, 
формирующих личность. Это является определяющим в процессе обучения. Спо-
соб такого рода обогащения отличен от обогащения материального. б. Шоу писал: 
: «Если у вас одно яблоко и у меня одно яблоко, и мы обменяемся ими, то останемся 
при своих – у каждого по яблоку. но если у каждого из нас есть по одной идее и мы 
передаем их друг другу, то ситуация меняется. каждый из нас становится богаче, а 
именно – обладателем двух идей».

в различных областях человеческого познания уже сегодня чувствуется 
явный недостаток некоторых общих идей, а это приводит к кризису в области мето-
дологии и не только научного познания. об этом недостатке очень образно писал Г. 
Лейбниц: «человеческий род с точки зрения его отношения к наукам, служащим на-
шему счастью, кажется мне похожим на толпу людей, которые бредут в потемках без 
всякого порядка, не имея ни руководителя, ни приказа, ни каких-либо предписаний, 
могущих дать этому шествию определенное направление или помочь идущим узна-
вать друг друга. вместо того, чтобы взявшись за руки, вести друг друга, не сбиваясь 
с дороги, мы спешим наугад куда попало, наталкиваемся друг на друга, а отнюдь не 
помогаем себе и не поддерживаем один другого. в результате мы нисколько не двига-
емся вперед и даже не знаем, где мы находимся». [4. c 112].

научные положения различных дисциплин часто не сживаются, некоторые 
элементы отторгаются из общего поля взаимодействия, но основы фундамента каж-
дой из них остаются непоколебимыми. То есть, есть вещи несомненные. Этот прин-
цип был назван принципом дверных петель. в трактате Людвига витгенштейна 
«о достоверности», отмечается: « вопросы, которые мы ставим, и наши сомнения 
основываются на том, что определенные предложения освобождены от сомнения, 
что они словно петли, на которых вращаются сомнения. Это принадлежит логике 
наших научных исследований, что определенные вещи и в самом деле несомненны. 
Если я хочу, чтобы дверь вращалась, то петли должны быть неподвижны» [2. c 21].

Таким образом, принцип взаимопроникновения дисциплин имеет фунда-
ментальное значение, обосновывая релятивизм познания, что в современной прак-
тике закономерно привело к появлению феномена постмодернизма, который идею 
стереоскопичности, дополнительности, возвел в главный эстетический принцип.
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Annotation. in linguistic literature solitary attributes not given due attention .The 
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models. A variety of tasks oriented to both fixation of purely theoretical knowledge on the 
subject and of practical one contributing to a better fixation of the material are offered.

Keywords: comparative constructions, solitary attributes, components models, 
theoretical knowledge, analysis of this construction

долгое время в истории русской синтаксической науки не было единого 
взгляда на обособленные члены предложения и принципы их выделения. Так, напри-
мер, первоначально существовал взгляд на обособленные члены как на сокращен-
ные придаточные предложения. Так понимали сущность обособления н.и. Греч, а.X. 
востоков, и.и. давыдов, Ф.и. буслаев. Затем а.М. Пешковский ввел в научный оби-
ход сам термин. достаточно мало ученых – лингвистов и сегодня занимаются данной 
проблемой.

Предмет нашей работы– обособленные несогласованные определения, вы-
раженные сравнительнвми оборотами.

Соответственно, цель работы – раскрыть специфику обособления несогла-
сованных лпределений, выраженных сравнительнвми оборотами .

в лингвистической литературе обособленным несогласованным определени-
ям, выраженным формам сравнительной степени не уделяется должного внимания, в 
том числе и обособленным определениям, выраженым сравнительными оборотами. 
анализ учебников показал, что их описание в ряде учебников или отсутствует, или 
же представлен скупо, схематично.

например, в учебнике Л.а. Шевченко и Пипченко н.М. выделена специаль-
ная рубрика – «несогласованные определения», где написано буквально одно пред-
ложение: «обособляются несогласованные определения, выраженные сравнитель-
ной степенью прилагательных: Сила сильнее его воли, сбросила его оттуда» (Тург.) 
[7, c. 276 ]. как видим, круг теоретических сведений ограничен, комментарии авто-
ров отсутствуют. авторы учебников Е.С. Скобликова; р.н. Попов и др. приводят по 
одному примеру обособленных несогласованных определений, в качестве уточняю-
щих компонентов: « ....не оборачиваясь , зашагала к дому по высокой, выше пояса 
траве (нагибин)» [6, c.213] ; «вышка была высокая – не меньше тридцати метров 
(Паустовский)» [2,c.178]. комментарии авторов отсутствуют. в учебнике Г.Ф. воро-
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бьевой и др. в 4 пункте §31 – «обособленные несогласованные определения» отме-
чается, что «несогласованное определение, выраженное прилагательными в срав-
нительной степени с зависимыми словами, в постпозиции обычно обособляется : 
«дикие канарейки , поменьше немного, погрубее цветом цивилизованных, стаями 
перелетали из куста в куст (Гонч)» [1, c.101]. весь теоретический материал уже уло-
жился в одном предложение.

как видим, материала, представленного в вузовских учебниках, явно не-
достаточно для самостоятельного изучения и осмысления данной темы студен-
тами. Специальная литература также не располагает многообразием сведений 
по данной теме. в «Справочнике по правописанию и литературной правке» д.Э. 
розенталя, а именно в 10  пункте 92  параграфа  – «обособленные определения» 
можно прочитать следующее : «обособляются несогласованные определения, вы-
раженные оборотом с формой сравнительной степени имени прилагательного 
: Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда (Тургенев); короткая борода, не-
много темнее волос, слегка оттеняла губы и подбородок (а.к. Толстой); другая 
комната, почти вдвое больше, называлась залой....(чехов)»[3, c. 224}. однако этих 
сведений, на наш взгляд, также недостаточно для усвоения обособленных несо-
гласованных определений, наделенных разнообразными характерологическими 
чертами и синтаксическими возможностями.

обособленные несогласованные определения, выраженные оборотом в фор-
ме сравнительной степени прилагательного, подробно описаны в монографии «Син-
таксис осложненного предложения» профессора а.Г. руднева, где они рассмотрены 
в качестве морфологического выражения обособленных определений в пункте 3  – 
«Прилагательными в краткой форме или сравнительной степени». например: «Лиза, 
его смуглая Лиза, набелена по уши...; фальшивые локоны, гораздо светлее собствен-
ных волос, босой спрыгнул с забора и распорол ступню стеклом от винной бутылки» 
( «Молодая гвардия»); « рыженький мальчик с всколоченными, нечесаными волоса-
ми, чуть старше Павки, возился с двумя огромными самоварами»(« как закалялась 
сталь», 1, 1) [4, c.54}. иллюстративный материал а. руднева свидетельствуют, что не-
согласованные определения, выраженные оборотом в сравнительной степени, могут 
находиться в однородном ряду с обособленными определениями – босой, несогласо-
ванными опрелениями, выраженным существительными – с волосами, осложняться 
частицами – чуть. Все эти и другие модели обособленных определений , выражен-
ных компоративными оборотами, найдут отражение в нашей работе.

Термин «несогласованные определения, выраженные прилагательным в 
сравнительной степени с зависимыми словами» нам валед за некоторыми исследова-
телями представляется громоздким и потому неудобным в постоянном применении. 
в своей работе мы предпочитаем употреблять термин «обособленные определения, 
выраженные компаративным оборотом», который, на наш взгляд, более точно и емко 
передает смысловое содержание несогласованного определения.

обособленные определения, выраженные компаративным оборотом в фор-
ме превосходной и сравнительной степени прилагательного, можно представить в 
виде моделей.

в двухкомпонентных моделях главным словом оборота является имя прила-
гательное в той или иной степени сравнения, а зависимым – любая часть речи. исхо-
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дя из этого, зафиксированы двухкомпонентные, трехкомпонентные и четырехкомпо-
нентные модели, лексико- грамматические свойства которых представлены широко 
и разнообразно.

расмотрим обособленные определения, выраженные компаративным обо-
ротом в форме сравнительной степени прилагательного.

i группа  – обособленные определения, выраженные компаративными 
оборотами с синтетической (простой) формой прилагательного. Эта группа пред-
ставлена двухкомпонентными, трехкомпонентными и четырехкомпонентными 
моделями.

1. двухкомпонентная модель – «advcomparatives + S». например: «от сосен 
остались одни разодранные пеньки – высокие, выше человека» ( а. Митяев) . в этом 
примере неоднородный ряд состоит из обособленного определения, выраженного 
компаративным оборотом и обособленного определения, выраженного одиночным 
прилагательным высокие.

Зависимый компонент модели «advcomparatives+S» существительное может 
иметь распространители: прилагательное, например: « у Гришина добротный дом, 
широкий, высокий, не меньше пяти комнат» ( и. Щеголихин).

иногда в обороте может быть частица, например, только : «вдруг из-за ку-
стов вылетела вторая такая же птица, только немного поменьше» ( С. кустанович).

Модель может быть осложнена за счет распространения зависимого компо-
нента существительного другим существительным – « (advcomparatives+S) + S », на-
пример : «когда Пашка добрался до того места, сказалось, что это маленькое озерко, 
чуть больше ванны размером» (булычев).

2.двухкомпонентная модель – «advcomparatives + num». например : «ком-
наты Тамары: одна побольше, другая поменьше» (а. володин).

3.Трехкомпонентная модель advcomparatives + adv+ adj. например: «дума-
ем, наверно, затевают какую-нибудь чертовщину, еще почище прежних»(М. Твен).

4.четерехкомпонентная модель -– «advcomparatives+ adv+ num +pron». напри-
мер : « вскоре появилась и третья, заметно меньше двух других» ( С. кустанович).

5. Пятикомпонентная модель- «advcomparatives+ adv+ pron + adj» напри-
мер: «Молодая, намного моложе меня нынешнего, она запомнилась мне в шерстяной, 
очень яркой зеленой кофточке»(а.Лиханов). в этой модели третий компонент меня 
уточняется прилагательным нынешнего.

в модели «advcomparatives + adv+ pron + adj» имеется два однородных на-
речия ( громче и громче) с двумя общими зависимыми от них членами ( потом, все): 
« и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом все громче 
и громче» ( М. Горький). в предложении, помимо несогласованного, имеется обо-
собленное согласованное определение, выоаженное адъективным оборотом- модель 
«adj + adv». Такие случаи встречаются очень редко.

ii группа  – обособленное определения, выраженные компоративным обо-
ротом в аналитической (сложной форме прилагательного). Эта группа представлена 
одной моделью-трехкомпонентной.

1. Трехкомпонентная модель  – «advcomparatives более + adv+ pron». 
например: «все новые голоса, сначала близкие, потом все более дальние, при-
соединились к ним, и медленные волны «интернационала неслись из-под зем-
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ли к темному, тучами несущемуся над миром небу» (а.Фадеев) – в однородном 
ряду присутствует и обособленное определение, выраженные компаративными 
оборотами, могут быть представлены двумя группами. наиболее разнообраз-
ной оказалась первая группа, в моделях которой зависимые компоненты отли-
чаются количественно – качественным соотношением, что и стало причиной их 
выделения.

1 группа – обособленные определения, выраженные компаративным оборо-
том в синтетической (простой) форме прилагательного. Эту группу составляют моде-
ли: двухкомпонентные – «advcomparatives + S»; «advcomparatives + num», трехкомпо-
нентная – « advcomparatives + adv+ adj» и четырехкомпонентные – . advcomparatives 
+ adv + num +pron» ; «advcomparatives + adv + pron + adj».

ii группа  – обособленные определения, выраженные компаративныи обо-
ротами в аналитической (сложной) форме прилагательного. Эта группа состоит из 
одной трехкомпонентной модели – «advcomparatives более + adv+ pron».

на практических занятиях, прежде всего, отрабатывается теоретический ма-
териал, который подлежит осмыслению и усвоению. С этой целью разработаны раз-
личные задания, ориентированные как на закрепление чисто теоретических знаний 
по данной теме, так и практических,которые способствуют более глубокому закре-
плению материала.

Практические занятия.
Задание 1. Прочитайте статью «обособленные определения, выраженные 

компаративными оборотами, обращая внимание на авторской комментарий. Подго-
товьтесь к обсуждению материала.

Задание 2. Подберите и выпишите из художественных прозаических и поэти-
ческих текстов обособленные определения, выраженные компаративным оборотом. 
Сделайте синтаксический разбор предложений.

Задание 3. Перепишите, найдите все виды обособленных определений, ука-
жите способы их выражения, ставя нужные знаки препинания.

1.дубровский с расстроенным состоянием принужден был выйти в от-
ставку (П.). 2. коля в своей новой курточке с золотыми пуговками был героем дня 
(Т.). 3. в длинном своем платье со шляпой на голове зеленым вуалем и распущен-
ными кудрями вошла она в переднюю (Т.). 4. другая комната почти вдвое больше 
называлась залой (ч.). 5. некоторые крестьяне постарше поздоровались с отцом 
и со мною (акс.). 6. афанасий Лукич без шапки с растрепанными волосами бежал 
впереди всех (Т.). 7. Староста в сапогах и в армяке внакидку с бурками в руке, из-
далека заметив попа, снял свою поярковую шляпу (Л. Т.). 8. он со своим умом и 
опытностью мог уже заметить, что она отличала его (П.). 9. Ферапонтов в жилете 
в ситцевой рубахе стоял у лавки, выходившей на улицу (Ji. Т.). 10. Сегодня она в 
новом голубом капоте была особенно молода и внушительно красива (М. Г.).
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лІнгВоКУлЬТУрнІ МарКери МІлІТарноЇ ПраКТиКи  
В УКраЇнСЬКоМУ героЇчноМУ еПоСІ

Анотація: у статті розглянуто вербальні індексації первісних уявлень вій-
ськової сфери, відтворені українськими народними думами. аналіз свідчить, що в 
героїчному епосі широко представлені лінгвокультурні характеристики понять, 
пов’язаних з діяльністю збройних сил, порядком проходження військової служби, вста-
новленням прав, обов’язків та відповідальності військовослужбовців.

Ключові слова / Key words: українська дума / ukrainian duma; мовний маркер 
/ linguistic markers; правова інформативність фольклору / legal informativity of folklore; 
етноправовий досвід мілітарної сфер / ethnic jurisprudence notion of military sphere; 
лінгвокультурологія / linguistic culturology; когнітивний підхід / cognitive approach; 
концепт / concept.

актуальність дослідження пов’язується з необхідністю пошуків нових ракурсів 
лінгвокультурологічного аналізу народнопоетичної спадщини. Метою статті є виявлення в 
українському героїчному епосі мовних маркерів військовоправового досвіду.

Герої народних дум є носіями різноманітних сценаріїв правової поведінки, 
сформованих під впливом культурних уподобань та ціннісних орієнтирів козацької 
мілітарної корпорації. козацтво зробило суттєвий внесок у розвиток правової 
системи україни через формування інститутів державотворення, основою яких стали 
принципи побратимства, товариської рівності, справедливості, простоти відносин, 
взаємоповаги [16, с. 11].

неординарність правової культури козаків пов’язувалася з тим, що, маючи 
свободу і незалежність від державних чиновників, вони твердо стояли на сторожі 
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традицій. «козацьке право не знало писаних джерел і пропонувало керуватися 
нормами звичаїв та здоровим глуздом» [4, с. 298]. узагальнюючи структурні 
параметри козацького права, умовно можна згрупувати певні блоки суспільних 
відносин, на які воно поширювалося. насамперед, це норми, що стосувалися основ 
козацького самоврядування та устрою, військово-лицарські звичаї, положення про 
організацію судоустрою та практики судочинства, а за галузевою ознакою – цивільні 
та кримінальні правовідносини [17, с. 240].

Лінгвокультурологічний аспект вивчення правових поглядів козацтва 
пов’язується з аналізом представлених у народних думах мовних фіксацій енграм 
правової поведінки. Провідним носієм архетипних правових інформаційно-
енергетейних структур українського героїчного епосу є козак. Лінгвокультурна 
константа «козак» набула поширення у мові народу за часів існування Запорозької 
Січі і первинно характеризувала вільну, незалежну людину. Пізніше до цього значення 
додалися семи «житель Запоріжжя», «представник війська», «лицар, носій позитивних 
фізичних і духовних якостей» [5, с. 111]. осмислення ментальної вмотивованості 
маркера «козак», представлене в.в.  Жайворонком у словнику-довіднику «Знаки 
української етнокультури», свідчить про наявність у її складі національно забарвлених 
смислових підтекстів, співвідносних із виявами правоздатності: «козак  – …вільна 
людина з селян або міської бідноти, яка тікала на південні землі (у пониззя дніпра) й 
брала участь у визвольній боротьбі проти татаро-турецьких і польських загарбників; 
нащадок такої людини; також будь-який представник Запорозької Січі, …ідеальний 
образ української душі, носій та оборонець найвищих суспільних і духовних вартостей 
людини; сміливий захисник рідної землі, україни…» [10, с. 297]. у народних думах 
лінгвокультурна константа «козак», об’єднуючи набір взаємопов’язаних сем соціо-
часо-просторового характеру (правосуб’єктна номінація «козак», окрім прямої 
вказівки на особу, здійснює індексацію місця  – Запорозька Січ, україна, і часу  – 
період існування Запорозької Січі – з першої половини хVІ ст. до середини хVІІ ст.), 
активізує комплекс смислів, пов’язаних із етновмотивованими знаннями, ідеалами, 
цінностями. Філософсько-правовий зміст концепту «козак» реалізується через 
систему конотацій, які ідентифікують різновиди практичної діяльності, характерні 
для представників рицарської мілітарної корпорації, вказують на ієрархічну позицію 
особи, визначають стиль її правової поведінки. у думах зафіксовано чимало наративних 
маркерів із компонентом «козак»: козаки-бравославці; козаки-добрі молодці; козаки-
запорожці; прості козаки; козак-нетяга; козак-сіромаха тощо. Тема козацтва, широко 
представлена асоціативами мужності, відваги, кмітливості, підтримана великою 
групою складних мовних одиниць із похідним прикметником «козацький», які 
досить чітко відтворюють первісні правові погляди українства. у словосполученнях, 
як-от: козацька голова, козацькі плечі, козацькі ноги, козацьке тіло, козацькі руки, 
голови козацькі-молодецькі, козацький голос, козацьке серце та ін.  – відтворено 
народні уявлення про біолого-фізіологічні властивості ідеального героя, наділеного 
відповідними правами й обов’язками. вагомі для становлення первісних правових 
поглядів соціальні атрибути маніфестовані одиницями: козацьке військо, козацька 
старшина, козацькі шляхи, козацький табур, козацькі порядки, козацький батько, 
козацький курінь, козацька хата, козацьке добро, козацька здобич та ін., сприяють 
окресленню кола правової компетенції носія козацького етосу. Словосполучення з 
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компонентом «козацький» на позначення сфери психічної діяльності й емотивних 
оцінок: козацька душа, козацькі прикмети, козацькі жарти, козацькі ігри, козацька 
земля, козацьке життя, козацька слава, козацький звичай, козацька сила, доля 
козацька-молодецька  – засвідчують існування національних традицій становлення 
таких значущих для сфери права цінностей, як волевиявлення, потреба, інтерес.

Тексти народних дум відтворили різноманітні уявлення про правову 
поведінку козака. Право обрати козацьку долю представлене вербалізаціями 
рішення про зміну роду діяльності, продиктованого бажанням виявити молодецтво 
й відвагу: «давно тому на вкраїні ковалював коваленко, // І не було кувати йому 
легонько: // Покинув він ковалювати, // а пішов в козаки козакувати» [7, с. 47]. 
Лінгвокультуреми, що засвідчують право козака звернутися за підтримкою у 
виборі майбутньої долі оборонця вітчизни, мають форму апеляції до рідних чи 
авторитетних у військовій справі осіб: «Ей, Филоне, корсунський полковниче, // 
батьку старий! // благослови мені, козаку молодому, // у первому разі на герці 
погуляти» [7, с. 73]. Право мати військових однодумців  – джуру чи побратима  – 
генетично пов’язане з традиціями ранньолицарських військових дружин-комітатів: 
«То малий чура до козака прибуває, рани йому глибокі промиває» [15, с. 29]. «…
будуть ранньою зорею та вечірньою // до тебе куми і побратими приходжати, // 
будуть тебе рідним, братком називати» [7, с. 88].

у думах широко представлені уявлення щодо прав козаків виконувати 
військові обов’язки, оберігати кордони від іноземних зазіхань, брати участь у 
бойових діях: «козаки стародавнії тоє забачали, // на добрії коні сідали, // Турок 
побіждали» [7, с. 118].

Тексти дум характеризують різні сфери правової активності козаків, 
визначені родом діяльності, зокрема, право представництва в органах законодавчої 
влади: «Тогді ж стали козаки у раді…» [7, с. 111]. «будем радиться, // чи гаразд-
добре на славній україні проживати?» [7, с. 93]. Право колегіальної участі у процесах 
елекції презентується через діалог: «дак скажіте, – говорить, – кого ви жолаєте?» // 
«Ми,– кажуть,  – жолаєм Євраха хмельниченка». //… буде между нами, козаками, 
гетьманувати, // нам порядки давати» [7, с. 114]. думи містять мовні фіксації права 
козака бути обраним на керівну посаду: «Що його козаки ізлюбили, // до себе в курінь 
пустили, // Ще й отаманом настановили» [7, с. 85]. Лінгвокультурне маркування права 
вступати у військові об’єднання пов’язується із священним обов’язком здобування 
«козацького хліба» під час походів, де траплялася нагода відзначитися, удосконалити 
свою лицарську майстерність і навіть збагатитися: «Зібрав сто хлопців таких, як 
він, // бо він був сильний легінь, // у чорне море він ся запускав, // Галери турецькі 
рабував» [7, с. 47]. Право висловлювати політичні погляди вказує на становлення 
принципів гласності і звітності у справах управління діяльністю війська: «То вже ж 
каже, козаки й мужики // у неділю рано, богу помолившись, листи писали, // в листах 
добре докладали // І до пана хмельницького у Полонне посилали» [7, с. 109].

важливим наслідком впливу представників козацької верстви на українську 
культуру за часів бездержавництва й колоніальної політики стало зміцнення 
етноментальних уявлень сфери правосвідомості й правоздатності.

Героїчний епос відтворив енграми правової компетенції козаків, що 
постала на базі демократичних інституцій та анархічних тенденцій, поєднаних 
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із нагальною потребою періодичних військових походів. втрата територіальної 
цілісності й незалежності, загроза релігійної експансії змушували українців 
шукати засобів оборони етнічної самостійності. народні думи зафіксували факти 
воєнного протистояння іноземним зазіханням, що стали каталізатором остаточного 
перетворення козацького стану на мілітарну силу. Сходження з історичної сцени 
удільних князів не могло не привести до кризи князівського війська. князівські 
формування на рубежі XV–XVІ ст. виявилися нездатними обороняти українські 
кордони від постійних нападів, а держава не зуміла адекватно оцінити ступінь загрози 
і вжити необхідних заходів. через це роль козацьких військ і самочинної козацької 
організації почала невпинно зростати [1, с. 3].

важливим стимулом формування військово-правових поглядів українства 
стала погранична нестабільність держав, що примикали до великого Степового 
кордону. основний зміст існування гінтерланду підпорядковувався ініціації воєнних 
конфліктів з метою промислу: людоловства та грабіжництва [16, с. 23].

козацька мілітарна корпорація створила апарат управління, що складався із 
трьох рівнів: військові начальники (кошовий отаман, військовий суддя, військовий 
писар, військовий осавул, військовий обозний, курінний отаман), військові служителі 
(булавничий, пушкар, тлумач, хорунжий, кантаржій, шафар, бунчужний, гармаш, 
канцеляристи), похідні начальники – старшина.

дослідники історії військового права о.І. Гуржій, в.І. Сергійчук, Я.І. дзира, 
Т.в. батюк та інші засвідчують факт існування у функціональній службі козацтва 
організації військового кшталту. «Поряд з гетьманом були генеральні старшини: 
суддя, осавул, писар, обозний, хорунжий, бунчужний. військо поділялося на полки, 
які мали назву за прізвищем полковника. окремі гетьмани мали іменні гетьманські 
полки. Інші гетьмани мали менші підрозділи – роти чи сотні. При полковниках також 
були осавули, писар, хорунжий і обозний, званий отаманом. Полк складався з п’яти 
сотень. на практиці це означало 500-800 козаків. часом у складі полку виділялися 
підрозділи з двох-трьох сотень, очолені осавулами. Сотні називалися за прізвищем 
сотника. вони ділилися на десятки, які носили прізвища десятників» [1, с. 11].

наявність в українських народних думах фрагментарних фіксацій 
енграм військового права засвідчена низкою мовних маркерів на позначення 
військових дій, посад військовослужбовців, військових одиниць та формувань, 
військовополонених, різновидів зброї, клейнодів. Індексація військових 
конфліктів за допомогою одиниць «війна» «воювати» вказує на первісні правові 
оцінки сутності збройного протистояння. народні думи містять уявлення про 
порушення мирних зв’язків між сторонами, що перебувають у стані бойових дій: 
«Як із день-години // Зчинилися великі войни на україні» [7, с. 97]. «бо дався 
мені гетьман хмельницький гаразд-добре знати: // у первій войні – // на Жовтій 
воді» [7, с. 106]. дієслівний маркер «воювати» презентує фольклороправову 
інтерпретацію ведення воєнних дій як знаряддя міжнародної політики: «Городи 
бусурменські плюндрували, // огнем-мечем воювали» [7, с. 79].

назви типів війська: військо гетьманськеє, турецько-польсько-крульське 
військо, військо охотне, військо козацьке, козацтво, вояцтво  – засвідчують 
етноправове осмислення ролі збройних сил у реалізації заходів воєнного характеру. 
наприклад: «Як хмельницький цеє зачуває, // до вінниці за штири доби прибуває. // 
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Його військо гетьманськеє морем нахлинає, // Турецько-польсько-крульське військо 
зничтожає» [7, с. 107]. «все козацтво і вояцтво // у ряди ставало, // на всі голоси 
кричало, промовляло» [7, с. 108].

Широка палітра позначень військовослужбовців: козаки, донці, черкеси, 
яничари, ляхи  – окреслює коло учасників міжнародних зіткнень. наприклад: «То 
будуть турки-яничари, безбожні бусурмани, // чистим полем гуляти, // будуть наші 
ігри козацькії зачувати» [15, с. 32].

найменування бойових одиниць та мілітарних утворень: сотня, військо, 
дружина, табір, полк, курінь, обоз – вказують на наявність у аналізованих текстах 
фольклороправових уявлень про військові структури, призначені для протистояння 
нападам ззовні. наприклад: «вдарив на обоз син поганський, // весь табор преч 
розгромив, // Там всі полки вирубали, // всю дружину зарубали» [15, с. 22–23]. «Під 
городом Сорокою шанці копав, // у шанцях куренем стояв» [15, с. 119].

Мовні індексації військових посад: гетьман, полковник, сотник, отаман, 
осавула – спираються на етновмотивований досвід персонального присвоєння звань 
і чинів представникам збройних формувань відповідно до їх службового стану, 
спеціальної підготовки, вислуги років, належності до певного роду військ, особистих 
заслуг. наприклад: «от тоді-то припало йому з правої руки // чотири полковники…» 
[15, с. 115]; «Меж ними був отаман Матяш Старенький» [15, с. 23].

Лінгвокультурні позначення різновидів зброї: шабля булатная, пищаль 
семип’ядная, келеп, кий, стрілки-калинівки, гармата – фіксують відтворення в думах 
ментально детермінованих понять про функціональну диференціацію пристроїв, 
які застосовуються в ході воєнного протистояння для нападу (наступу) або захисту 
(оборони) з метою ураження або знищення супротивника. наприклад: «Тогді козаки, 
як діти, негаразд починали, // По дві штуки гармат набирали, // Тую галеру із грозної 
гармати привітали» [7, с. 55]. «котрий козак не має в себе шаблі булатної, // Пищалі 
семип’ядної, // Той козак кий на плечі забирає, // За гетьманом хмельницьким // 
ув охотне військо поспішає!» [7, с. 104]. Зброя  – один з найважливіших атрибутів 
військово-правової традиції. Можна стверджувати, що серед українських козаків 
існував культ шаблі як далекий відгомін прадавнього військового культу меча 
і бойового пояса. Як меч у середньовічній Європі був ознакою належності до 
лицарського стану, так і шабля на території україни в XVi-XViii ст. була символом 
незалежної козацької верстви. культ шаблі в козаків є реліктом дуже древньої 
загальноіндоєвропейської сакральної традиції [18, с. 8].

номінації клейнодів та символів військової влади: булава, бунчук, прапор, 
хрещатий корогов  – засвідчують наявність фольклорних фіксацій сукупності 
розпізнавальних знаків, пов’язаних із діяльністю збройних формувань. наприклад: 
«от тоді-то козаки добре дбали, // бунчук, булаву положили, // Єврася хмельниченка 
на гетьманство поставили» [7, с. 114–115].

Фольклороправові лінгвокультуреми народних дум відтворюють первісні 
уявлення українців щодо організації військового управління та устрою збройних сил: 
«Меж ними без старшини козацької не бувало – // був один старший старшиною Іван 
богуславець // Гетьман запорозький» [7, с. 43].

Лінгвокультурне маркування прав військового керівництва пов’язане в думах 
з первісним осмисленням прообразів нормативних регламентацій порядку несення 
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служби й керування збройними силами, згідно з якими старші за званням мали 
застерігати підлеглих від помилок, навчати молодих козаків, віддавати розпорядження 
щодо бойових дій: «отамане Матяш старенький тоє зачуває, // Словами промовляє: 
// «козаки, панове-молодці! // не безпечно ви майте, – // козацьких коней із припона 
не пущайте, // Сідла козацькії под голови покладайте. // бо се долина кайнарськая, // 
недалече здесь земля татарськая» [7, с. 21].

Суспільні відносини у військовій сфері презентовані лінгвокультурними 
фіксаціями права представників старшини визначати обов’язки та відповідальність 
підлеглих: «Ей, козаки, діти, друзі! // Прошу вас добре дбайте, // борошно зсипайте, 
// до Загребельної могили прибувайте, // Мене хмельницького, к собі на пораду 
ожидайте!» [7, с. 113]; «То велю я вам между собою козака на гетьманство обрати, // 
буде между вами гетьманувати, – // вам козацькі порядки давати» [15, с. 128].

Тексти дум відтворюють етноправові рефлексії особливостей діяльності 
бойових формувань : «отаман Матяш старенький на доброго коня сідає, // Шість 
тисяч турок-яничар побіждає, // бравославців-небувальців з полону одбиває» [7, 
с. 21]. «То ще як стала темная ніч наступати, // Стали козаки до города козлова 
назад прибувати, // Стали на турок, на сонних набігати, // Стали їх рубати, // Город 
козлов огнем-мечем воювати» [7, с. 44].

Фольклороправові фіксації існування певного переліку правил поведінки 
військового, які можна засвоїти лише під час перебування у козацькому 
середовищі, вказують на становлення уявлень про статути – нормативно-правові 
акти, що регламентують порядок несення служби у збройних силах: «То козак 
козацький звичай знає, // Із коня вставає, // І ляха за чуб хватає, // І келепом по 
ребрах торкає» [7, с. 110].

наявність у аналізованих текстах лінгвокультурних фіксацій енграм військових 
міжсуб’єктних взаємодій свідчить про становлення сфери міжнародного права. 
думи відтворили цілий етап історії українства, вельми важливий для «його розвитку 
як народності і нації», суттєвий для налагоджування «активного діалогу з іншими 
етносами у драматичних і миролюбивих ситуаціях – воєн і примирень» [6, с. 68–81]. 
адже в жоден із попередніх періодів своєї історії україна не знала таких інтенсивних 
контактів із зарубіжними країнами, як у названий: з Польщею, росією, Туреччиною, 
кримським ханством, австрією, Швецією, спорадично з Францією, Італією, Іспанією. 
Як справедливо зазначає С.  Й.  Грица, «стан вивчення українського думового епосу 
міг би бути індикатором політичних справ українського народу, його сходжень і 
стагнацій в історичному розвитку» [6, с. 69]. Енграми міжнародного права засвідчені 
в текстах дум вербальними характеристиками міждержавних конфліктів, прецедентів 
дипломатичного листування, взаємин сусідніх адміністративних суб’єктів, стосунків 
представників військових підрозділів ворогуючих станів (див., наприклад, текст думи 
«богдан хмельницький і василь Молдавський» [7, с. 104–106]).

Лінгвокультурні фіксації прообразів міжнародного права спираються 
на опозицію правових програм суб’єктів міжнародного права – козаків та їхніх 
ворогів: «козаки з турками добре ся били» [7, с. 107]. «Гей, панове-молодці, // 
козаки запорожці! // ой де ж то ви пробуваєте? // чи до Січі-матері приїжджаєте, 
// чи ляхів-ворогів киями покладаєте, // чи татар-бусурман // Малахаями, як 
череду, в плін завертаєте?» [7, с. 80].
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відтворені текстами дум фольклороправові енграми військової та 

міжнародної сфер тісно пов’язані з народними рефлексіями діяльності козацтва 
як військової автономної сили, здатної впливати на політику держав не тільки в 
Північному Причорномор’ї, а й у східній та центральній Європі.

Система первісних уявлень про законодавчу й виконавчу владу козацької 
епохи представлена у героїчному епосі філософсько-правовими лінгвокультуремами – 
смислотворчими текстовими одиницями, що реалізують свій значеннєвий потенціал 
у вигляді певних інформаційних сегментів сфери повсякденного правового досвіду 
носіїв фольклорної традиції.
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bIlInguAlISM AS A lAnguAgE PolICY In KAZAKhStAn

Keywords: bilingualism, language policy, kazakh Language, russian language.

Language policy in kazakhstan is focused on recreating the power of the native 
language and saving cultural development of other languages in the country.

unlike other countries, kazakhstan keeps a high level of tolerance towards other 
cultures. The process of idealistic consolidation takes important place in the building of the 
statehood. kazakhstan is one of the countries that solved language issues without strong 
conflicts and violence. The country has all terms for all ethnical groups and languages to 
develop freely.

Since kazakhstan became independent country an enormous amount of work 
has been done towards language policy, like the concept of language policy and the law of 
language in kazakhstan. This law includes issues and responsibilities of the government 
towards other languages’ functioning and development. This law was accepted by foreign 
countries and was highly rated by those.

The fact that this law was accepted by other countries indicates that kazakhstan is 
on the right path and other countries have similar policies. however, the kazakhstan version 
is more democratic: ‘This law indicates functions of languages in the republic of kazakh-
stan, responsibilities of the government in creating all necessary conditions and respect for 
developing other languages” [1].

knowing russian, kazakh and other foreign languages not only helps getting all 
necessary information, use internet, but building new business connections, present ka-
zakhstan on international level. according to that, kazakh language has to become second 
native language for all nations living in kazakhstan.

kazakhstan tries to rise the popularity of the native language while giving other 
languages opportunity to develop. The main goal of the government is for all citizens to be 
able to use kazakh language. in any poly ethnic or poly language country languages differ 
by their functions. The development of ideal language space of the country takes critical 
identification of the language’s functions.

at the same time, government not only works on straightening the role of kazakh 
language but keeps an eye on a developing of russian language as well.

The society of kazakhstan is very tolerant. The specific type of bilinguals was devel-
oped in kazakhstan – kazakh- russian, when russian language is commonly used within 
people of higher ranks. The language policy is one of the most important elements in eth-
nos relationship. Declining of the development of countries’ bilingualism might lead to the 
language discrimination. a lot of scientists think that development of bilingualism is one of 
the most important factors in keeping the society stable in such multinational country like 
kazakhstan, since russian language is a language of intercultural communication [2].

The language policy of our country gives opportunities for the development of hu-
man potential in kazakhstan.



139

Тенденции, наработки, инновации, практика в науке
Sources

1. “Language in kazakhstan” The Law, 1997.
2. Lapenko M.V., Legkiy M.V. bilingualism as an advantage for kazakhstan and russia in 

globalization. kSu, 2008, p. 30.



140

Tendencje, zbiory danych, innowacje, praktyka w nauce
 ПоД- секЦиЯ 7.  Перевод.

гопак І. М.
Тарнавська С. М.

студентки нубіП україни, м. київ
Бабенко о.В.

к.філол.н., доцент кафедри 
романо-германських мов і перекладу нубіП україни, м. київ

ПереКлаД ЯК оСоБлиВиЙ ВиД МІжМоВноЇ КоМУнІКаЦІЇ

у статті проаналізовано специфіку перекладу як особливого виду міжмовної 
та міжкультурної комунікації. Розглянуто комунікативні моделі перекладу, що пред-
ставлені у працях видатних перекладознавців. Висвітлено чинники, що впливають 
на переклад як комунікативну діяльність.

Ключові слова/ Keywords: міжмовна та міжкультурна комунікація / 
interlingual and intercultural communication, комунікативна модель перекладу / 
communicative model of translation.

Переклад є одним з найважливіших видів мовної діяльності, володіння яким 
необхідно для повноцінної роботи представників найрізноманітнійших спеціальнос-
тей. Переклад нині є найбільш перспективним засобом подолання існуючих мовних 
бар’єрів. очевидна зростаюча роль перекладу в удосконалюванні міждержавної ко-
мунікації, в обміні різною інформацією, що представляється на різних мовах. Про це 
свідчить постійне розширення ринку перекладу, масштаби підготовки перекладачів 
у різних країнах, а також розробка і впровадження автоматичних перекладацьких 
систем, практичні потреби багато в чому сприяють розвитку науки про переклад.

актуальність цієї теми зумовлює той факт, що переклад являється одним з 
найважливіших видів мовної діяльності, і тому важливим є ґрунтовний розгляд цьо-
го процесу особливо в аспекті міжмовної комунікації.

Мета роботи полягає у розгляді перекладу як особливого виду міжмовної 
комунікації.

Процеси глобалізації, демократизації суспільного життя, відвертість і до-
ступність останніх досягнень світової науки дозволяють величезній кількості людей 
отримувати і обмінюватися інформацією. важлива особливість міжмовної комуніка-
ції пояснюється домінуючим каналом комунікації.

Мова як інструмент вербальної комунікації є важливою і невід’ємною части-
ною культури, і всі особливості її структури та функціонування можуть вважатись 
транслятором культури певного мовного колективу. вивчення різних сторін вер-
бальної комунікації в аспекті культурної обумовленості викликає великий інтерес у 
перекладознавців. кожна мова створює свою, притаманну тільки їй, «мовну картину 
світу», чим часто і ускладнює сам процес перекладу. один і той же зміст може по-
різному сприйматись і бути основою для формування і розуміння різних трансфор-
мацій. Тому для перекладача дуже важливо пам’ятати, що переклад – це взаємодія 
не тільки двох мов, але і двох різних менталітетів. Ефективність міжмовної комуні-
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кації великою мірою залежить від того, наскільки переклад близький до оригіналу, 
наскільки він зрозумілий тим, для кого перекладається. Тобто міжмовна комунікація 
залежить від осягнення мовної і комунікативної компетенції перекладача, від його 
вміння правильно вибрати той чи інший варіант перекладу, вдаючись при цьому до 
різних лексичних трансформацій.

нині теорія перекладу як самостійна наукова дисципліна, а разом з нею і пе-
рекладацька практика, багато в чому трансформуються в ширшу, глобальнішу дис-
ципліну – теорію міжкультурної комунікації. Переклад як особливий вид мовної ді-
яльності є одним з основних і загальноприйнятих засобів міжкультурної комунікації, 
оскільки дуже часто саме перекладач стає посередником в обміні науковою інформа-
цією [1, с. 47].

на думку в.  н. комісарова, «...специфіка перекладу, яка відрізняє його від 
всіх інших видів мовного посередництва, полягає в тому, що він призначається для 
повноправної заміни оригіналу і що рецептори перекладу вважають його повністю 
тотожним вихідному тексту» [2, с.11]. разом з тим не викликає сумніву той факт, що 
досягти абсолютної тотожності в перекладі неможливо, але це не заважає здійсненню 
міжмовної комунікації. намагання передати в перекладі абсолютно все, що є в оригі-
налі, дуже часто призводить до непорозумінь і дає небажані результати.

необхідною і важливою умовою еквівалентності перекладу повинно бути 
збереження мети комунікації. для досягнення цієї мети перекладачеві необхідно 
здійснювати формальні перетворення, які в перекладознавстві називаються «лек-
сичними трансформаціями». Я.І. рецкер під лексичними трансформаціями розуміє 
«...прийоми логічного мислення, за допомогою яких ми розкриваємо значення іншо-
мовного слова в контексті і знаходимо йому ...відповідне, не співпадаюче із словни-
ком в рідній мові» [5, с. 38].

однією з найважливіших функцій перекладу є когнітивна функція, яка 
в свою чергу тісно пов’язана з його комунікативною функцією, адже мета цьо-
го виду ко мунікації полягає у передаванні інформації, а отже в інформаційному 
збагаченні й розширенні фонових знань одержувача. Завдяки перекладові у світі 
не лишилося нічого такого, що було б відомим в одній його частині й невідомим 
в іншій. Зростання обсягу спільних знань сприяє змінам у кон цептуальних кар-
тинах світу різних мов, які виявляють тенденцію до зближення через збільшення 
кількості спільних фрагментів.

Глобалізація тягне за собою інтернаціоналізацію знань і відповідно збільшен-
ня кількості інтернаціоналізмів у словниках природних мов. Ідеться не лише про тран-
скодовані слова – прямі запозичення з різних мов, а й про перекладацькі кальки, які 
дають змогу надати новим концептам цілком питомого вираження.

Можливість успішно реалізовувати комунікативну функцію перекладу довгий 
час заперечувалася. Пригадай мо відомі висловлювання щодо перекладу: «переклад – 
килим навиворіт», «переклас ти – зрадити», «переклад – невірна красуня». але це не 
завадило перекладові відіграти визнач ну роль у розвитку світової цивілізації й у та-
кий спосіб спростувати тезу про принципову неперекладність пер шотвору. Переклади 
біблії, античної наукової та ху дожньої літератури, середньовічних трактатів та епосу, 
літератури відродження, Просвітництва та романтизму тощо органічно увійшли до 
скарбниці світової літератури, збагативши її культурними внесками різних народів [4].
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Суб’єктивно-об’єктивна діяльність перекладача як посередника у двомовній 

комунікації є фактором мно жинності перекладів, ступінь якої залежить від жанру 
тексту, його часових та просторових характеристик, роз виненості перекладацької 
традиції та рецептивних мож ливостей цільової мови і культури. Г. кочур зауважу-
вав, що кожна розвинена література може дозволити собі ма ти кілька перекладних 
версій відомого твору. «Звичайно, переклад тим відрізняється від оригіналу, – пише 
він у статті «Майстри перекладу», – що оригінал – один, він існує в остаточній і не-
залежній формі, а єдино можливого перекладу не буває, як не буває, скажімо, єди-
ного ви конання музичного твору: кожен виконавець надає своїй інтерпретації влас-
них відтінків, своєрідних рис» [3]. отже, при комунікативному підході до перекладу, 
тобто в рамках міжмовної комунікації, переклад розглядається як процес і результат 
перекладу, при цьому враховується сукупність мовних та позамовних чинників, що 
визначають можливість і характер комунікації між людьми, що належать до різного 
лінгвокультурного універсуму. Іншими словами, переклад, як особливий вид між-
мовної та міжкультурної комунікації, характеризується мовними та культурними 
чинниками.

Ми дійшли висновку, що міжмовна комунікація відіграє провідну роль у 
сучасному глобалізованому світі. основою спілкування між різномовними комуні-
кантами, які прагнуть до більшої єдності в продукуванні комунікаційних одиниць й 
масової культури, є переклад, створення та оптимізація якого вимагають детального 
вивчення, опрацювання перекладачами, дієвих рекомендацій та усталення методич-
них засад для майбутніх фахівців як фундаменту подальшої міжмовної комунікації у 
світі та в україні зокрема.
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оСоБлиВоСТІ ВІДТВореннЯ реалІЙ  
В роМанІ ч. ВІлЬСона Та Дж. МаКСПеДДена «роБІн гУД»
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транскрипція / transcription, компенсація / compensation, аналог / analog

Переклад реалій – частина великої і важливої   проблеми передачі національної 
і історичної своєрідності, яка сходить, мабуть, до самого зародження теорії перекладу 
як самостійної дисципліни [2].

аналіз теоретичних джерел дозволяє вказати на загальну тенденцію сучас-
них досліджень до аналізу можливостей перекладу культурних пресу позицій худож-
нього тексту, імпліцитного світу іншомовної культури, стилістично значущих пара-
метрів тексту, які несуть важливе змістове навантаження у його структурі і повинні 
знайти адекватне відтворення у перекладі. Постають різноманітні питання, пов’язані 
з розпізнаванням у художньому тексті реалій перекладачем, прагненням відтворити 
їх у перекладі, не втрачаючи їхньої художньої забарвленості та передаючи функції, 
які вони виконують в оригіналі художнього твору, а також із виявленням оптималь-
них способів їх відтворення.

Лексема «реалія» походить від латинського іменника жіночого роду res, rei 
(«річ; предмет, факт, подія». р. Зорівчак вказує на те, що слово realia за походженням 
є формою множини жіночого роду пізньолатинського прикметника realis, що пере-
творився в іменник однини [2, с. 46].

у перекладознавчих працях слово «реалія» як термін з’явилося у 40 х роках 
хх століття. вперше його вжив відомий фахівець а. Федоров у праці «о художе-
ственном переводе» (1941).

Термін «реалія» а. Федоров вжив щоб позначити не лексему, а національно-
специфічний об’єкт. у своїх подальших розвідках вчений залишився вірний такому 
розумінню терміна «реалія».

багато вчених давали визначення реалії (С. влахова, С. Флорін,   а. Федо-
ров, Є. верещагін, в. костомаров, р. Зорівчак та ін.), але, на нашу думку, найповні-
шою і зрозумілою є дефініція болгарських дослідників  С. влахова та С. Флоріна: 
«реалії – це слова і словосполучення народної мови, які відображають наймену-
вання предметів, понять, явищ, характерних для географічного середовища, куль-
тури, матеріального побуту, або суспільно історичних особливостей народу, нації, 
країни, племені, і які, таким чином, постають носіями національного, місцевого 
або історичного колориту; точних відповідностей на інших мовах такі слова не 
мають, а отже, не можуть бути перекладені «на загальних підставах», тому що ви-
магають особливого підходу» [2, с. 438].

Попри своєрідність багатьох визначень поняття «реалія», вони не повністю ви-
тримуюють наукову критику, потребують конкретизації та філологічного осмислення. 
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При визначенні поняття «реалія» як перекладознавчого терміна доречно, на наш погляд, 
виходити з дефініцій реалії, запропонованої С. влаховим та С. Флоріним.

Існує безліч класифікацій реалій в залежності від ознаки, покладеної в їх 
основу. За предметною та місцевою ознаками класифікують реалії   С. влахов та С. 
Флорін, за предметною ознакою – р. Зорівчак, за семантичною та культурною озна-
кою – Г. Томахін, в. виноградов, за структурною ознакою – к. невинна. але на нашу 
думку найбільш вдалою є класифікація С. влахова та С. Флоріна. вони найбільш вда-
ло змогли розглянути реалії з різних точок зору, що дозволяє говорити про всебіч-
ність їхнього дослідження.

С. влахов та С. Флорін вказують на те, що при класифікації реалій необхідно 
враховувати не лише екстралінгвістичний, але й лінгвістичний (мовний) принцип, 
який і дозволяє розглядати реалії:

– в площині однієї мови – як «свої» і «чужі»;
– в площині двох мов – як «внутрішні» і «зовнішні».
в залежності від широти ареалу «свої» реалії можуть бути національними, ло-

кальними та мікрореаліями, а «чужі» – інтернаціональними та регіональними [2, с. 57].
«Свої» реалії, на думку вчених, не потребують спеціальних пояснень [2, c. 17]. 

«чужі» реалії – це або запозичення, або кальки, або транскрибовані реалії іншої мови – 
оказіоналізми чи неологізми [2, c. 58]. «внутрішні» реалії – слова, що належать одній із 
двох мов і, відповідно, чужі для іншої, тобто в площині однієї мови ці слова будуть свої-
ми, але чужими для інших мов. «Зовнішні» реалії однаково чужі обом мовам [2, c. 59].

всі реалії, за С. влаховим і С. Флоріним, тематично можна поділити на гео-
графічні, етнографічні та суспільно-політичні реалії [2, с. 51–56].

Переклад реалій  – це справа не тільки перекладацької техніки, а й пере-
кладацького мистецтва. Залежно від переваги того чи іншого виду інформації, що її 
несе реалія в кожному конкретному випадку (денотативної, конотативної, зокрема 
національно-культурної, локальної), від композиційної заданості реалії в ситуатив-
ному контексті, перекладачі по-різному відтворюють її семантико-стилістичні функ-
ції [3, с. 84].

Проблема перекладу реалій вважається однією з найголовніших та найсклад-
ніших у міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культурної 
специфіки мови і мовленнєвої діяльності [7, с. 485].

Як відмічає І. корунець, встановлення перекладацького рішення залежить 
від чітко визначених факторів, як мовних, так і позамовних. до них належить перш 
за все семантична та структурна складність одиниць національно-зумовленого лек-
сикона вихідної мови як сфери вживання реалій. Також переклад залежить від осо-
бистості перекладача і від мети перекладу [4, с. 158].

Теоретики наголошують, що у процесі перекладу реалій потрібно врахову-
вати ступінь невідомості позначуваного об’єкта, приділяти увагу контекстуальному 
перекладу, пам’ятати, що реалія може бути використана як стилістичний засіб.

Перша умова адекватного відтворення реалій – їх глибоке знання. коли у пе-
рекладача є правильне уявлення про реалію та її контекстуальне використання, йому 
легше знайти адекватний відповідник цієї реалії в перекладі.

Слід особливо підкреслити, що більшість перекладознавців, які займаються 
вивченням реалій, наголошують на необхідності врахування прагматичних факторів 
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при перекладі цих лексичних одиниць. При цьому до прагматичних факторів від-
носяться:

1) національна специфіка і фонові знання реципієнта перекладу;
2) функціональна роль реалії в тому чи іншому повідомленні;
3) жанрово-стилістичні особливості матеріалу.
врахування прагматичних факторів необхідне тому, що вони, на думку а. 

Швейцера, можуть розглядатись як «найбільш важливі фільтри, які визначають не 
тільки спосіб реалізації процесу перекладу, але і сам об’єм інформації, що переда-
ється».  всебічне врахування прагматичних факторів при перекладі дає можливість 
не тільки встановити певні закономірності, які обумовлюють вибір того чи іншого 
способу перекладу, але і значно глибше вивчити діапазон перекладацьких способів 
прагматичної адаптації, які використовуються для передачі значень безеквівалент-
них лексичних одиниць.

науковець наголошує на тому, що при перекладі важливо враховувати праг-
матичне значення, тобто ту функціональну роль, яку реалія відіграє у конкретному 
повідомленні [8].

до основних способів відтворення реалій у перекладі відносять наступні 
дев’ять: комбінована реномінація, дескриптивна перифраза, транскрипція (транслі-
терація), ситуативний відповідник, калькування, гіперонімічне перейменування (ге-
нералізація), транспозиція на конотативному рівні, метод уподібнення (синонімічна 
заміна) та контекстуальне тлумачення реалій.

всі засоби передачі реалій в перекладі необхідно пов’язувати з установ-
кою на читача, тобто в якій мірі слова-реалії знайомі читачеві. необхідно, аби 
враження від перекладеної реалії у читачів перекладу було таким самим, як і у 
носіїв вихідної мови.

відомими нам перекладами роману ч. вільсона та дж. Макспеддена «робін 
Гуд» [9] українською мовою є переклади Ю. Юри (вірші переклав Л. Солонько) [5] та 
переклад І. базилянської [6]. Переклад, виконаний  Ю. Юра датується 1969 р., пере-
клад І. базилянської – 2011 р.

нами було проаналізовано реалії в романі ч. вільсона та    дж. Макспеддена 
«робін Гуд», тому ми спробуємо виокремити основні їх види, засоби перекладу укра-
їнською мовою різними перекладачами та класифікувати їх.

основні події та імена у романі є пов’язаними з такими топонімами:
Sherwood  – Шервуд, Barnesdale  – бернесдейл, lockesley  – Локслі, Gamewell-

Lodge – Геймвелл-Лодж, Nottingham – ноттінгем, Hereford – Герфорд, london – Лон-
дон, England – англія.

аналіз ілюстративного матеріалу дозволяє зробити висновок про те, що над-
звичайно важлива роль топонімів у створенні своєрідного місцевого забарвлення на 
текстовому рівні висуває на перший план проблему точного їх відтворення при пере-
кладі іншими мовами. Перекладачі переважно послуговувалися прийомом транслі-
терації та транскрипції.

для створення колоритних образів письменники нерідко використовують 
прізвиська, вказуючи у такий спосіб на прикметні риси характеру, зовнішності, ді-
яльності його носія. Тому при перекладі антропонімів імена зазвичай транскрибу-
ються, а прізвиська перекладаються (калькуються):
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Hugh Fitzooth – х’ю Фітзу, Will o’ the green – Зеленого віллі-розбійника, Will 

gamewell – віллі Гейм-велл, Marian Fitzwalter – Маріан Фітцуолтер.
опис, пояснення, тлумачення як прийом приблизного перекладу зазвичай 

використовують у тих випадках, коли іншого способу їх відтворення немає: поняття, 
яке неможливо передати транскрипцією, доводиться передавати описово, тобто вжи-
вати лексикографічні тлумачення.

І. базилянська використовує описовий переклад частіше ніж Ю. Юра. на-
приклад:

Robin Hood
• робін Гуд (пер. Ю. Юри). Щоправда, у примітках наприкінці книги є на-

ступний запис: «Тут ніби пояснюється, звідки походить ім’я Робіна гуда. 
Маріан говорить: «Rob in Hood», що в дослівному перекладі з англійської на 
українську мову означає: Роб в каптурі».

• роб у каптурі / Пояснення внизу сторінки: «можливо, звідси походить ім’я 
Робін гуда. Маріан говорить: Rob in Hood, що в дослівному перекладі озна-
чає: Роб у каптурі» (пер. І. базилянської);

Queen Eleanor
• королева елеонора (пер. Ю. Юри)
• королева елеонора / пояснення внизу сторінки: «королева елеонора (аліє-

нора аквітанська) – дружина англійського короля генріха ІІ, мати короля 
Річарда левине серце» (пер. І. базилянської).

Переклад антропонімів та топонімів, запропонований І. базилянською вва-
жаємо більш вдалим для історичного роману. Перекладач допомагає читачу швидко 
ознайомитися з основними героями та фактами.

Переклад за допомогою функціонального аналога/еквівалента є досить адекват-
ним, якщо поодинокі випадки заміни реалії міри на нейтральну суттєво не вплинуть на 
колорит твору загалом. Тому обидва із перекладачів вдаються саме до цього прийому, але 
саме І. базилянська знову використовує при нагоді пояснення. наприклад:

– at thirty ells distance – тридцять елів (переклад Ю. Юри) – Тридцять елів 
/ель  – старовинна англійська міра довжини, близько 113  см (переклад  І. базилян-
ської);

– a full foot – добрий фут (переклад Ю. Юри) – добрий фут (Фут – англійська 
міра довжини, яка приблизно дорівнює довжині ступні людини (30,37 см) (пер. І. бази-
лянської).

Транскрипцію і транслітерацію вони застосовували тоді, коли реалія набула 
статусу інтернаціоналізму, тобто назва або поняття добре відоме читачеві перекладу. 
Проте інколи, крім транскрипції чи транслітерації, їм доводилося додавати пояснен-
ня у вигляді виноски. Лише описовий переклад вони застосовували у тих випадках, 
коли в мові немає адекватного еквівалента, який можна було б надати у перекладі.

розглянувши реалії в романі з точки зору їх класифікація ми виокремлюємо 
такі їх види як реалій-титули / професії героїв:

• King – король (переклад Ю. Юри) – Засновник династії Плантагенетів ген-
ріха ІІ (переклад І. базилянської);

• the Sheriff – шериф (переклад Ю. Юри) – Шериф – вища (адміністративна 
й судова) особа (переклад І. базилянської);
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• lord – єпископ (переклад Ю. Юри) – Єпископ – висока духовна особа в хрис-

тиянській церкві, зазвичай – начальник самостійної територіальної оди-
ниці церковного управління – єпархії (переклад І. базилянської);

реалії-споруди:
• Abbey – абатство;
• Castle – замок;
• royal preserves – королівський заповідник.
реалії-напоїв та наїдків:
• draught of ale – останній ковток пива;
• a huge meat pie – величезний пиріг із м’ясом;
• prodigious slices – кожний кусень;
• nut brown ale – густе чорне пиво.
реалії, пов’язаних зі зброєю та змаганнями:
• a olden arrow – золота стріла;
• bauble – цяцька (переклад Ю. Юри) – гадаю, тобі вона не потрібна (пере-

клад І. базилянської);
• cloth-yard – сагайдак (переклад Ю. Юри) – сагайдак – шкіряна сумка для 

стріл (переклад І. базилянської);
реалії-неологізми:
• Market – торг (переклад Ю. Юри) – базар (пер. І. базилянської);
• goods – крам (переклад Ю. Юри) – товар (пер. І. базилянської);
• Booths  – ятки (переклад Ю. Юри)  – ятки (ятка  – легка споруда для 

тимчасової торгівлі) (пер. І. базилянської).
отже, на нашу думку, українські перекладачі проаналізованого нами роману 

«робін Гуд» досить вдало відтворили мовні реалії як носії національного колориту у 
першотворі авторів. вони використовували різні засоби та прийоми перекладу оди-
ниць безеквівалентної лексики: транслітерацію та транскрипцію, функціональний 
аналог, калькування, описовий переклад. усе це дозволило їм якомога точніше пере-
дати специфіку та колорит роману читачеві. 

При виборі способу передачі реалії пропонується враховувати жанрові осо-
бливості тексту, значимість (тобто ступінь смислового навантаження) реалії в кон-
тексті, місце реалії в лексичних системах вМ і ПМ, особливості мов оригіналу та 
перекладу, їх словотворчі можливості, літературні та мовні традиції, «зрозумілість» 
перекладу введеної реалії читачеві.

Підсумовуючи усе вище сказане можна зазначити, що вивчення реалії є не-
обхідним процесом для мовного розвитку, «важелем» для взаємодії мов і культур, а 
також гарною нагодою розкрити національно-культурну специфіку мови, її роль у 
відбитті культури.
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багато хто вважає, що перекладати білий вірш значно легше, ніж римований. 
Це абсолютно хибна думка. у білих віршах усе змістове та емоційне навантаження 
переноситься на лексику та на ритм, тому при перекладі важливо відповідально під-
ходити до цих двох характеристик.

у даному дослідженні ми маємо на меті проаналізувати українські та росій-
ські переклади віршу дженні джозеф «Попередження» (безсонової н., чигиринської 
о., абрамова М., Тиновицької Є.), розглянути найцікавіші з перекладацької точки 
зору приклади. актуальність дослідження полягає у виборі матеріалу, адже британ-
ські поети і досі залишаються маловідомими українським та російським читачам.

Яким би близьким до оригіналу не був переклад, він все одно зазнає певних 
змін, що науковою мовою називаються трансформаціями. Проте перекладач повинен 
свідомо їх використовувати, аби не зруйнувати жанрові особливості вихідного твору 
та індивідуальний стиль письменника.

розглянемо детально аналізовані переклади.
у безсонової н. [3] фраза i shall sit down on the pavement when i’m tired за-

знала не лише граматичної заміни (прикметник tired було замінено на дієприслівник 
стомившись), а й перестановки частин речення (транспозиції) у перекладі – «Сто-
мившись, сідатиму на тротуар». Перекладачка конкретизує словосполучення people’s 
gardens, і у неї виходить «у садах сусідів». Також було помічено декілька опущень: 
red hat which doesn’t go, and doesn’t suit me – «червоного капелюха, який не пасуватиме 
мені», pay our rent – «сплачувати ренту». Форма віршу у перекладі безсонової н. також 
зазнала незначних змін: кількість рядків у першій строфі було збільшено на один.

чигиринська о. використовує багато транспозицій [3]: i shall sit down on the 
pavement when i’m tired – «а як стомлюсь – то сяду прямо на бруківку»; And eat three 
pounds of sausages at a go – «одним заходом з’їдати по три фунти ковбаси»; And hoard 
pens and pencils and beermats and things in boxes – «І шабатурки набивати олівцями та 
ручками, кружальцями з-під пива».

Також знаходимо у неї конкретизації:  samples – «рекламне їдло»,  stick – «ко-
вінька» тощо, та граматичні заміни: When i am an old woman – «Як постарішаю»,  in 
other people’s gardens – «в чужих садах». Як і безсонова н., чигиринська о. збільшує 
вірш на один рядок. Загалом, цей переклад є більш емоційним, ніж оригінал. в оригі-
нальному творі превалює нейтральна лексика з використанням декількох розмовних 
виразів, на кшталт gobble up. у перекладі іронічний ефект досягається за допомогою 
більшої кількості емоційно забарвлених слів (рекламне їдло, дітки тощо). Також у 
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перекладі було використано запозичення (дзвінки алярму) та діалектну лексику (ша-
батурка).

Завдяки конкретизаціям та доповненням переклад абрамова М. [4] здається 
конкретнішим за оригінал. Порівняємо: flowers – «букеты»; satin sandals – «босоножки 
шёлковые с лоском»; press alarm bells – «жать сигнал тревоги в магазинах».

у перекладі абрамова М. висока мова поєднується з розмовними фразами, 
це і створює іронічний ефект твору. наприклад: шляпа красная с причудливым фасо-
ном, босоножки с лоском, сяду средь дороги, пантофли, сквернословить; транжирить, 
съедать по ходу, три кило тощо.

найвідоміший російський переклад віршу належить Тиновицькій Є.[1, 
с.125]. вона відходить від основного принципу перекладу, згідно з яким переклад має 
максимально точно передавати форму та зміст оригіналу, та римує свій твір, що має 
назву «на всякий случай». Її героїня планує придбати «красный берет» та «бордовое 
платье», і такий образ зовсім не сходиться з тим, який змалювала дженні джозеф. 
Перекладачка опускає деякі частини, що здаються їй несуттєво важливими (напри-
клад, And i shall spend my pension on brandy and summer gloves), та подекуди повністю 
трансформує оригінал.

безсумнівно, завдяки римі переклад Тиновицької Є. легше сприймати, але 
він навряд чи дасть читачам повне та об’єктивне розуміння індивідуального стилю 
дж.джозеф та манери її письма.

будь-який переклад передбачає певні втрати, часто доводиться вибирати, на 
чому ставити акцент: на формі чи на змісті. хоча не бажано нехтувати жодною з цих 
характеристик. Саме вони дають читачам уявлення про індивідуальний стиль пись-
менників.
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Граматичні невідповідності англійського та українського дієслова є предме-
том численних робіт загального та спеціального характеру. дослідженням даної про-
блеми докладно займалися такі видатні дослідники-лінгвісти як б. Ільїш, Л. бархуда-
ров, а. Смирницький та багато інших. 

Головна мета перекладу – досягнення адекватності. За визначенням а. Фе-
дорова, адекватність – це «вичерпна передача смислового змісту оригіналу і повна 
функціонально-стилістична відповідність йому» [2, c. 79]. основним завданням пе-
рекладача при досягненні адекватності є вміле застосування різноманітних перекла-
дацьких трансформацій для того, щоб текст перекладу якомога точніше передав всю 
інформацію, що міститься в тексті оригіналу, за умови дотримання відповідних норм 
мови перекладу.

відсутність тих або інших граматичних (так само як і лексичних) засобів в 
одній з мов зовсім не створює перешкод у процесі перекладу.

З іншого боку, не слід і недооцінювати ті об’єктивні труднощі, які постають 
перед перекладачем в результаті розбіжностей в граматичній структурі мов. Як і в 
галузі словникового складу, у співвідношеннях між граматичними системами двох 
мов ми лише в окремих випадках спостерігаємо повний збіг. Зокрема, попри те, що 
між українською і англійською мовами існує значна граматична відповідність, ця від-
повідність є лише частковою і не повинна приховувати від перекладача (як і від будь-
кого, хто вивчає іноземну мову) істотних розбіжностей між цими двома мовами в 
галузі їх граматичної будови. навіть граматичні категорії, здавалося б, ідентичні в 
обох мовах, насправді за об’ємом своїх значень, функціям і охопленню лексичного 
матеріалу ніколи не співпадають повністю.

За словами Т. казакової, граматична відмінність англійського та українсько-
го дієслова, з точки зору перекладу, виражається в двох категоріях перекладацьких 
проблем: проблеми перекладу в умовах схожості граматичних властивостей дієслова 
і проблеми перекладу в умовах відмінності граматичних властивостей дієслова в мові 
оригіналу та мови перекладу [2, с. 138].

Ми розглянемо деякі граматичні невідповідності особових та неособових 
форм дієслова на окремих прикладах перекладу творів о. Генрі українською мовою, 
зроблених М. рябовою, Ю. Івановою, М. дмитриєнком, в. Мусієнком.

Порівнюючи декілька українських перекладів з оригіналом, нами було 
знайдено ряд невідповідностей стосовно перекладу активного та пасивного стану 
дієслова.
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None of them ever was subjected to such supernatural tortures as i have been [3, c. 

65]. – але нікого з них не піддавали таким надприродним тортурам, як мене; Жоден з 
них не зазнав таких нелюдських мук, як я сьогодні. [1, c. 97] За способами перекладу ми 
маємо можливість перекладати пасивний стан дієслова активним з агентом дії, який 
виступає додатком. але у даному випадку перекладач у другому варіанті перекладу 
перетворює додаток англійського речення у підмет українського речення. Таким 
чином, ми спостерігаємо невідповідність у передачі «дія – діяч». наступний приклад 
є ідентичним: «i was rode – says Bill. – The ninety miles to the Stockade» [3, c. 66]. – Я 
проскакав усі дев’яносто миль до укріплення [1, c. 102], замість: на мені проїхали 
дев’яносто миль до форту.

розглянемо речення: All he has been taught to say is «Marry Christmas»
[3, c. 102]. – Поки що він знає тільки двоє слів «Щасливого Різдва» [1, c. 215]. 

у перекладі в. Мусієнка ми бачимо невідповідність у тому, що пасивний стан англій-
ського речення перетворився в активний стан українського речення. хоча б можна 
було перекласти наступним чином: Поки що його навчили говорити тільки «Щасли-
вого Різдва».

Спосіб перекладу інфінітиву напряму залежить від синтаксичної функції, 
яку він виконує в реченні. Тому, спираючись на цей факт, ми знайшли деякі 
невідповідності в перекладі інфінітиву у творах о. Генрі:

…you buy at the news-stand when you want to catch a train [3, c. 65].  – …що 
його купують в кіоску, поспішаючи до поїзда [1, c. 94] або ж …який ви купляєте на 
лотку в очікуванні поїзда [1, c. 31]. в даному випадку інфінітив виступає у функції 
присудка, але перекладач не застосував основний спосіб перекладу, переклавши 
вислів want to catch початковою формою дієслова, а влучно застосувавши іменник 
або ж дієприслівниковий зворот.

Ще один яскравий приклад: How many does it take to make twelve [3, c. 66]. в 
перекладі це речення має вигляд: Дюжина – скільки це буде? [1, c. 94]. Якщо інфінітив 
виконує функцію обставини мети, слід було перекласти підрядним реченням. напри-
клад: скільки треба додати, щоб вийшло дванадцять?

Інфінітив у функції обставини мети має декілька варіантів перекладу: інфініти-
вом, іменником, дієсловом, підрядним реченням. у перекладі речення He sat down on a 
mossy bank to wait developments [3, c. 64] маємо такий варіант: Він сів на порослий мохом 
камінь, чекаючи, що буде далі [1, c. 93]. Скориставшись можливим варіантом перекладу 
інфінітиву маємо: Він усівся на порослий мохом камінь та чекав, що буде далі або ж він 
вмостився на вкритому мохом підвищенні в очікуванні подальшого розвитку подій.

Переклад герундія, так само як інфінітиву, напряму залежить від його 
функції в реченні. Тому розглянемо основні невідповідності відтворення герундія, 
які зустрічаються в перекладах творів о. Генрі.

After beating rain and fierce gusts of wind that had endured through the livelong night 
[3, c. 38]. – Цілу ніч прищів дощ і шаленів рвучкий вітер [1, c. 96]. Пропонуємо варіант 
М. дмитриєнка, який переклав герундій дієсловом у складі підрядного речення: на-
перекір холодному дощу і жорстким поривам вітру, які бурували цілу ніч завдовжки у 
життя [1, c. 174].

Якщо герундій виконує функцію обставини з прийменником without, тоді він 
перекладається дієприслівником у негативний формі або іменником. i’ve stood by you 
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without batting an eye in earthquakes, fire and flood [3, c. 73]. – Я готов іти за тобою 
і вогонь і воду, я й оком не повів би під час землетрусу [1, c. 98], або я горою стояв 
за тебе під час землетрусу, пожеж, повеней [1, c. 33]. обидва переклади не здійснені 
за основними правилами перекладу герундія. Пропонуємо інший варіант: Я горою 
стояв за тебе під час землетрусу, пожеж, повеней, не повівши й оком.

невідповідність у наступному прикладі полягає у незастосуванні основних 
способів перекладу герундія у функції означення. Герундію як означенню здебільшого 
передує прийменник of (іноді for). в більшості випадків герундій у функції означення 
перекладається українською мовою іменником у родовому відмінку, іменником з 
прийменником або неозначеною формою дієслова. Mr.Dorset is a spendthrift for mak-
ing us such liberal offer [3, c. 65].  – …ще й марнотратник, коли робить нам таку 
великодушну пропозицію або він чинить дуже марнотратно, роблячи нам таку щедру 
пропозицію [1, c. 87].

instead of obeying, Jim tumbled down on the coach and put his hands under the back 
of his head and smiled [3, c. 94]. у такому випадку перекладач мав передати герундій 
предикативною формою дієслова (присудком) підрядного речення, натомість маємо: 
але Джим не послухався, він ліг на кушетку, заклав руки під голову і всміхнувся. 
Переклад Ю. Іванової вважається більш відповідним: але Джим, замість того щоб 
послухатися, луг на кушетку, підклав обидві руки під голову і всміхнувся [1, c. 112].

instead of trying to work the Santa Claus graft [3, с. 84].  – ніж виступати на 
ролях санти клауса [1, c. 43]. Тут було використано трансформацію компресії, але 
водночас це не спотворює текст. Маємо свій варіант, який би відповідав одному із 
способів перекладу герундія: а не намагатись наслідувати святому Миколаю.

далі розглянемо деякі невідповідності перекладу participle.
…when this kidnapping idea struck us [3, c. 70]. – …ідея з викраденням вперше 

спала нам на думку; …це там нам прийшла в голову думка про викрадення дітей 
[1, c. 96]. present participle active у функції означення перекладається зазвичай 
відповідною контексту оригіналу часовою формою дієслова-присудка у складі 
підрядного означувального речення. Іноді present participle може перекладатися 
також активним дієприкметником. але у нашому випадку kidnapping було пере-
кладено іменником.

Переклад речень She heard a low sound, several times repeated. She went quickly to 
the bedside [3, c. 85] містить в собі не тільки вилучення participle, але й застосування 
граматичної трансформації інтеграції. Маємо: До неї долинув тихий звук, і вона хутко 
підійшла до ліжка [1, c. 47]. наблизившись до оригіналу тексту, ми пропонуємо влас-
ний варіант: Вона почула тихий шепіт, що повторився кілька разів. Вона швидко 
підійшла до ліжка.

Якщо дієприкметникові звороти вводяться сполучниками when, if, although 
тощо, в таких випадках вони зазвичай перекладаються відповідними підрядними 
реченнями. але у нашому випадку ми спостерігаємо інший варіант перекладу: …if 
you pay money as demanded [3, c. 64]. – Якщо ви віддасте гроші в описаний спосіб [1, c. 
79]. Пропонуємо власний варіант перекладу, застосувавши підрядне речення: …якщо 
ви заплатите гроші, як ми цього вимагаємо.

далі розглянемо невідповідності, з якими ми зіткнулися під час перекладу 
особових форм дієслова.
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Модальні форми дієслова інколи вилучаються в українських перекладах, 

або, навпаки, вони мають місце в українському реченні, хоча не були вжиті в англій-
ському. наприклад:

So, it looked good [3, c. 71]. – Тож усе начебто складалося добре або здавалося 
має бути непогано [1, c. 65]. в англійському реченні не було використано модальних 
дієслів, які б передавали впевненість, або деякий сумнів.

окрім характерної риси англійського дієслова з приводу «завершеності–
незавершеності» дії, існує вираження «довготривалості» дії, яке ставить під сумнів 
перекладача у застосуванні тієї або іншої форми дієслова. наприклад:

i never lost my nerve yet [3, c. 67]. – Я ніколи нічого не боявся [1, c. 97]. на нашу 
думку, краще було б перекласти це речення, звертаючи увагу на однократність дії, 
наприклад: Я ніколи не втрачав голови.

аналізуючи переклади творів о. Генрі, слід зазначити, що питання про передачу 
граматичних значень в процесі перекладу не може бути вирішено одностайно  – у 
кожному конкретному випадку необхідно враховувати характер вживання тієї або 
іншої форми, її функціональне навантаження і відповідно до цього знаходити їй ту 
або іншу відповідність в мові перекладу або ж залишати цю форму (у разі, якщо вона 
несе чисто внутрішньолінгвістичне значення) взагалі «неперекладеною».
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