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Корпусні та лексикографічні технології опису
мовної системи та термінознавства
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ДО ВИЗНАЧЕННЯ КОРПУСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ В СУЧАСНОМУ МОВОЗНАВСТВІ
До визначення корпусної лінгвістики в сучасному мовознавстві. Т.В. Бобкова. У статті досліджуються
основні проблеми й підходи до визначення корпусної лінгвістики, її місце в науковій парадигмі.
Ключові слова: корпусна лінгвістика, корпус, галузь, методологія, теорія.
К определению корпусной лингвистики в современном языкознании. Т.В.Бобкова. В статье рассматриваются основные проблемы и подходы к определению корпусной лингвистики, ее место в научной парадигме.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус, отрасль, методология, теория.
To Corpus Linguistics Defining in the Contemporary Linguistics. T.V. Bobkova. The article deals with the main
problems and approaches of corpus linguistics defining; the corpus linguistics place in science paradigm is analyzed.
Keywords: corpus linguistics, corpus, branch, methodology, theory.

Актуальність визначення корпусної лінгвістики пов’язана з нагальною потребою розвитку цього напрямку в сучасному українському мовознавстві. Відомо, що на сьогодні Україна не має доступного репрезентативного національного корпусу текстів, що відображує функціонування української мови.
Мета статті – встановити проблеми й підходи до визначення корпусної лінгвістики в сучасному мовознавстві. Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 1) проаналізувати наявні визначення корпусної лінгвістики в сучасному мовознавстві й намітити основні підходи; 2) окреслити місце
корпусної лінгвістики в науковій парадигмі.
Проблеми визначення статусу корпусної лінгвістики пов’язані, насамперед, з емпіричним характером нового напрямку. Початок розвитку комп’ютерної корпусної лінгвістики, як і введення в науковий обіг терміна
«корпус текстів», пов’язують із розробкою в 1960-80-х рр. електронних корпусів першого покоління: Браунівського (У. Френсис, Г. Куцера, 1963-64 рр.), Ланкастерського (Дж. Ліч, 1970 р.) та Лондонсько-Лундського корпусу текстів (Р. Кверк, Я. Свартвік, 1980 р.). Принципи розробки й відповідні детермінативні ознаки корпусів
визначались їх прикладним застосуванням, або дослідним призначенням. З самого початку, середини 1960 рр.,
засадничі принципи нової парадигми були представлені як емпіричні, про що свідчить перша ґрунтовна праця
з корпусної лінгвістики English Collocation Studies (J. McH. Sinclair, S. Jones, R. Daley) [17, с. 136-37].
Відомо, що становлення нової лінгвістичної парадигми відбувалося в умовах поширювання впливу теорій
Н. Хомського й несприйняття корпусних досліджень лінгвістами-теоретиками [6, с. 272-74]. Як послідовник
раціоналізму, Н. Хомський вважав, що дослідження емпіричних даних абсолютно не має сенсу, оскільки суть
лінгвістики полягає саме у вивченні мовної компетенції, а не її відображення – мовної діяльності. Погляди
Н. Хомського щодо адекватності інтуїції та неадекватності корпусів стали підґрунтям ортодоксальної позиції
лінгвістів-теоретиків наступних поколінь [6, с. 273; 12, с. 190].
Саме тому по цей час у мовознавстві немає одностайної думки щодо визначення корпусної лінгвістики:
складно визначити статус «недисциплінованої дисципліни» [16]. У сучасному мовознавстві корпусна лінгвістика традиційно визначається як лінгвістична галузь [12, с. 2; 16; 3, с. 6-8; 4, с. 7], методологія [11, с. 106; 13,
с. хііі; 19, с. 1-2; 8, с. 2, 34]; теорія [19, с. 1-2] або як загальний філософський підхід у лінгвістиці [19, с. 48; 7,
с. 12-16; 15, с. 49].
Виокремленню корпусної лінгвістики як самостійної галузі мовознавства сприяло визначення власного
предмету, об’єкту й мети дослідження, формування термінологічного апарату, теоретичного й практичного
підґрунтя й власних дослідних прийомів [3, с. 8]. На пострадянському просторі, де початок власне корпусних
досліджень припав на перше десятиріччя ХХІ ст., корпусна лінгвістика традиційно визначається як галузь [4,
с. 7], самостійна дисципліна в межах комп’ютерної [5, с. 74] або – прикладної лінгвістики [3, с. 8].
Однак, граничний характер та особливості розвитку дисципліни унеможливлюють однозначне визначення
статусу корпусної лінгвістики в західній лінгвістичній традиції. Так, на вирішальне запитання інтерв’ю про
статус корпусної лінгвістики (як галузі мовознавства, методу, методології, дисципліни, підходу або інше)
думки опитуваних лінгвістів розійшлися [15]. Зокрема, більша частина опитуваних вважають за краще не навішувати один ярлик через особливий дослідний характер галузі: Г. Астон [15, с. 2-3], П. Бейкер [15, с. 17], Т.
Б. Сардіна [15, с. 31-30] визначають корпусну лінгвістику одночасно як галузь науки й методологію.
Однією з причин відсутності одноголосності у визначенні статусу нової парадигми, крім її емпіричного
характеру, є широке розуміння [16] загального терміна «корпусна лінгвістика», що об’єднує значну галузь
лінгвістичних досліджень [15, с. 157]: від розробки теоретичних засад планування корпусів до практичного їх
створення й фактичного аналізу даних.
Саме різноманіття дослідницьких завдань корпусної лінгвістики й застосовуваних для їх розв’язання особливих методів доводить, що визначення корпусної лінгвістики як методології здається безпомилковим [15,
© Т. В. Бобкова, 2014

4

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

с. 49]. Такої думки, за Ч. Меєром [13, с. хі], дотримується більшість лінгвістів (С. Конрад [15, с. 49], М. Девіс
[15, с. 65], К. Хайленд [15, с. 101], С. Лавіоса [15, с. 137], Дж. Ліч [15, с. 157-58]): корпусна лінгвістика – це
більше ніж просто галузь лінгвістики, це методологічна основа лінгвістичних досліджень. Б. Лоу аргументує
таке визначення хронологією подій у мовознавстві: корпусна лінгвістика спочатку народилася як методика, а
вже потім як наука [15, с. 180].
Принциповим аргументом на користь визначення корпусної лінгвістики як методології також є ґрунтування досліджень (теоретичних або прикладних) не на надуманих, а на реальних мовних даних. Так, наприклад,
у прикладній лінгвістиці розробка парсингів і теггерів будується на вигаданих моделях речень, а має розроблятися на базі великої колекції текстів. У цьому розумінні корпусна лінгвістика є не окремою парадигмою в
мовознавстві, а об’єднуючою методологією лінгвістичних досліджень [13, с. хііі].
Ще одне свідчення того, що корпусна лінгвістика являє собою методологію, можна знайти в створенні
залежно від мети різних типів корпусів текстів та оформленні різних напрямків лінгвістичних досліджень:
психолінгвістики (вивчення дитячого мовлення – Child Language Exchange System (CHILDES)), діахронічної
лінгвістики (Diachronic Corpus of Present-Day Spoken English (DCPSE), діалектології і корпусної діалектометрії (на базі корпусів діалектних варіантів – The Freiburg English Dialect Corpus, Estonian Dialect Corpus) і
соціолінгвістики (дослідження мовлення різних вікових груп: The Bergen Corpus Of London Teenage Language
(COLT)).
Корпусна методологія приваблює лінгвістів різних переконань [13, с. хіу], про що свідчить зростання популярності використання емпіричних даних корпусів у лінгвістичних дослідженнях. Однак, твердження, що
лінгвістика корпусів являє собою методологію, є вірним лише «на тривіальному рівні» [16], і не є синонімом
«вільної від теорії» дисципліни: створення корпусу та його використання диктується теоретичним підґрунтям
дослідження, вираженим або прихованим [18, c. 35].
Безумовно, корпусна лінгвістика, що виникла як суто практична дисципліна, має також і теоретичний
характер. Зокрема, поділ між корпусною лінгвістикою й генеративною граматикою в 1960-80 рр. базувався
на помилковому твердженні про дескриптивний, емпіричний характер корпусної лінгвістики й теоретичний
– генеративної граматики [13, с. 1]. Сьогодні корпусна лінгвістика – це не тільки сукупність нових методів і
комп’ютерних інструментів для отримання даних дискурсу, а й теоретизування мовних даних, що призводить
до якісно нового розуміння мови [19, с. 1; 17, с. 138].
Результати корпусного аналізу є більш придатними для функціонального аналізу мови, оскільки фокусуються не на формальному описі, а на використанні мови як комунікативного засобу [13, с. 5]. Завдяки
збалансованості й стильовому різноманіттю використовуваних корпусних ресурсів результати корпусних досліджень оцінюються не тільки як фактичні й достовірні, а й теоретично орієнтовані [13, с. хіі].
Питання щодо теоретичного підґрунтя корпусної лінгвістики у сучасній лінгвістиці є дискусійним. Так,
у північноамериканській лінгвістичній традиції теоретичним підґрунтям корпусної лінгвістики вважається
структуралізм [3, с. 16-17], а в західноєвропейській лінгвістиці – Фьорзіанська традиція з виокремленням
лінгвістичного опису мови та теорії, базованої на систематичному дослідженні мовної варіативності, а не на
інтуїції дослідника [15, с. 49; 12, с. 242, 247].
Визначення корпусної лінгвістики як лінгвістичної теорії базується, по-перше, на визнанні тексту головним об’єктом теоретичної рефлексії у мовознавстві [7, с.14]. По-друге, на послідовному висхідному аналізі,
який починається з дослідження емпіричних даних і власне відрізняє корпусну лінгвістику від інших фундаментальних лінгвістичних теорій [17, с. 138-39]. Однак, як лінгвістична теорія сучасна корпусна лінгвістика
отримала остаточне визначення завдяки чіткому розмежуванню корпусно-базованої (corpus-based) і корпусно-керованої методології (corpus-driven) досліджень [19, с. 17].
Корпусно-базований підхід передбачає використання корпусу текстів у якості ілюстративного матеріалу
на підтвердження заздалегідь висунутої за інтуїцією дослідника гіпотези. При цьому дослідження корпусу
здійснюється за кількісними та якісними параметрами на основі теоретичних припущень, базованих не на
корпусних даних [14, с. 115; 12, с. 241]. Натомість корпусно-керований підхід, або нео-Фьорзіанський [12, c.
242], передбачає побудову лінгвістичного опису безпосередньо на корпусних даних. У цьому випадку основні
докази ґрунтуються на встановлених в корпусі повторюваних моделях і розподілі частот текстових одиниць
[14, с. 115].
Таким чином, корпусно-керована методологія дослідження передбачає застосування суто емпіричного
підходу й неможливість редагування отриманих результатів на користь заздалегідь сформульованих теоретичних припущень. Корпусно-кероване дослідження здійснюється через ітеративний аналіз корпусу відповідно до його внутрішніх лінгвістичних особливостей, які не можуть бути встановлені апріорно, а мають бути
виведені безпосередньо з корпусу [14, с. 115]. Остаточним результатом застосування корпусно-керованого
підходу є повне генерування з корпусу моделі мови, тобто побудова нової лінгвістичної теорії. І хоча, на
думку В. Тойберта, на сьогодні сформовано лише контури нової теорії, саме завдяки власній методології досліджень корпусна лінгвістика може претендувати на науковість [17, с. 139-140].
Визначення корпусної лінгвістики як теорії або методології, за Е. Тоніні-Бонеллі, визначається надзвичайною складністю, оскільки корпусна лінгвістика не є галуззю дослідження, а методологію, яка значно перевершує власне методологічну роль [19, с. 1]. Саме тому значна група дослідників визначає корпусну лінгвістику не тільки як дослідницьку методологію вивчення мови, а фактично як новий філософський підхід, що
характеризує корпусну лінгвістику як принципово нову парадигму [11, с. 106; 19, с. 1; 9, с. 2; 15, с. 49; 7, с.
14-16]. Таке визначення корпусної лінгвістики аргументується наявністю спільних характеристик корпусних
досліджень і певною дослідницькою філософією [15, с. 49-50; 7, с. 9-10].
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Зокрема, всі корпусні дослідження характеризуються зосередженням на: 1. Емпіричному аналізі усних
або письмових текстів, створених у природних умовах [11, с. 107; 19, с. 12; 15, с. 49; 7, с. 9]. 2. Використанні
корпусів текстів. 3. Застосуванні прийомів комп’ютерного аналізу [19, с. 12; 15, с. 50; 7, с. 9]. 4. Поєднанні
кількісного аналізу з якісним – функціональною інтерпретацією мовлення [11, с. 107; 19, с. 12; 15, с. 50; 7, с.
9]. 5. Оперуванні в рамках контекстуальної і функціональної теорії значення [19, с. 12; 7, с. 10].
Як зазначено вище, корпусні дослідження передбачають обов’язкове використання комп’ютера, тому достатньо розповсюдженим є визначення корпусної лінгвістики як технології, і частково це так [15, с. 49, с.
214]. Однак такий підхід лише підкреслює штучні характеристики корпусної лінгвістики, але приховує її
філософське підґрунтя, що передує застосуванню комп’ютерних технологій. Ґрунтовному аналізу власне філософії корпусної лінгвістики й впровадженню логічного підходу в корпусні дослідження присвячено роботу
Т. Лагера [10, с. 18-43].
Таким чином, орієнтація лінгвістичних досліджень на емпіричні дані сприяла формуванню якісно нового
філософського підходу до вивчення мови, відкрила нові шляхи її осмислення. За Е. Тоніні-Бонеллі, навіть
дивно уявити, що лише збільшення обсягу мовних даних і точні обчислення їх характеристик змогли призвести до корінних філософських змін у сучасній лінгвістичній теорії [19, с. 48].
Визначення певної галузі дослідження передбачає окреслення її місця в науковій парадигмі. Традиційно
корпусну лінгвістику відносять до гуманітарних наук, власне до лінгвістичних дисциплін [16; 3, с. 6-7; 2, с.
46]. Оскільки за своєю суттю корпусна лінгвістика є гуманітарною дисципліною, то, на думку А. Реноф, не
слід плутати її з комп’ютерною лінгвістикою, що базується на математичному підґрунті, адже дисципліни
відрізняються на філософському рівні [16].
Історично поява корпусної лінгвістики була відповіддю на необхідність вивчення англійської мови як
іноземної [17, с. 137-138]. Вона не була реакцією на генеративну граматику Н. Хомського або когнітивну
лінгвістику, а мала чітко визначене місце в британському контексті прикладної лінгвістики, з його акцентом
на викладання мови та укладання словників. Однак, на думку Е. Тоніні-Бонеллі, серед інших дисциплін прикладної лінгвістики завдяки власній методології корпусна лінгвістика визначається статусом «надприкладної
дисципліни» [19, с. 2].
Граничний характер дисципліни пояснює визначення корпусної лінгвістики як міждисциплінарної галузі
дослідження, що поєднує інформаційні, комп’ютерні технології і власне лінгвістику [1, с. 9], або займає місце
між точними й гуманітарними науками [17, с. 140-141]. На думку В. Тойберта, корпусна лінгвістика вирішує
стандартні завдання гуманітарних наук, тобто, встановлення значення. Однак, при цьому методологія корпусної лінгвістики спирається на статистичні інструменти й програмне забезпечення, що забезпечує надійні
й достовірні результати лінгвістичних досліджень. Отже, особливість визначення корпусної лінгвістики в науковій парадигмі полягає в тому, що за об’єктом дослідження вона належить до гуманітарних наук [16], а за
методологією – до точних [17, с. 140-141].
Здійснене дослідження дозволяє дійти таких висновків: 1. У сучасному мовознавстві корпусна лінгвістика
визначається як галузь, методологія дослідження, теорія або як загальний філософський підхід у лінгвістиці.
2. Як самостійна галузь мовознавства корпусна лінгвістика характеризується власним предметом, об’єктом,
метою дослідження, термінологічним апаратом, теоретичним, практичним підґрунтям і власною методологією. 3. Як методологія дослідження корпусна лінгвістика визначається застосуванням статистичних методів,
комп’ютерних технологій і програмного забезпечення. 4. Визначення корпусної лінгвістики як лінгвістичної
теорії базується на визнанні тексту в якості головного об’єкту лінгвістичного дослідження й науковому характері власної методології дослідження. 5. Усі корпусні дослідження ґрунтуються на певній дослідницькій
філософії. 6. У науковій парадигмі за об’єктом дослідження корпусна лінгвістика належить до гуманітарних
наук, а за методологією – до точних. 7. Основними проблемами визначення корпусної лінгвістики є емпірична
спрямованість, міждисциплінарний характер дисципліни й широке розуміння терміну корпусна лінгвістика.
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ОСОБЛИВОСТI ПЕРЕНЕСЕННЯ ОЗНАК НА НIМЕЦЬКI ТЕРМIНИ МАРКЕТИНГУ
Стаття розглядає явище термінологізації на основі метафоричного перенесення. Виявлено корпус метафоричних німецькомовних термінів маркетингу; наведено класифікацію метафорично мотивованих термінів;
визначено функції метафори на прикладі фахової мови маркетингу. Виявлено метафоричне перенесення значення за схожістю ознак, що пов’язані з внутрішньою та зовнішньою характеристикою об’єкта порівняння.
Хоча метафора не є продуктивним способом утворення маркетингових термінів, вона все ж належить
до універсалій природних мов і принципово не може бути виключена з термінології, яка, не дивлячись на тенденцію до впорядкованості і однозначності окремих елементів терміносистеми, залишається продуктом розвитку природної мови.
Ключові слова: термін, метафора, семантична деривація, полісемія, термінологізація, внутрішня характеристика, зовнішня характеристика.
Статья рассматривает явление терминологизации на основе метафорического переноса. Обнаружен
корпус метафорических немецкоязычных сроков маркетинга; наведена классификация метафорически
мотивированных терминов; определены функции метафоры на примере профессионального языка маркетинга. Обнаружен метафорический перенос значения за сходством признаков, которые связаны с внутренней и
внешней характеристикой объекта сравнения.
Хотя метафора не представляет собой продуктивный способ образования маркетингових терминов, она
все же относится к числу универсалий естественных языков и принципиально не может быть исключена из
терминологии, которая, несмотря на тенденцию к упорядоченности и однозначности отдельных элементов
терминосистемы, остаётся продуктом развития естественного языка.
Ключевые слова: термин, метафора, семантическая деривация, полисемия, терминологизация, внутренняя характеристика, внешняя характеристика.
The article examines the phenomenon of the terminologization on the basis of metaphorical transference. the
corps of metaphorical german-speaking terms of marketing has been founded out; the classification of metaphorically
motivated terms is presented; the functions of metaphor are determined on the example of professional language of
marketing. The metaphorical transfer of the meaning by likeness of signs has been founded out, which are related to
internal and external description of object of comparison.
Although a metaphor is not a productive method of formation of terms of marketing, it however belongs to the
number of universals of natural languages and in principle cannot be excluded from the terminology, which, in spite
of the tendency to the orderliness and unambiguity of separate elements of the terminological system, remains as the
product of the development of natural language.
Key words: term, metaphor, semantic derivation, polysemy, terminologization, internal description, external
description.

Постановка наукової проблеми. Можливість використання метафор в мові науки являється однією із з
дискусійних проблем, адже метафору трактують як мисленнєвий процес неправильного позначення поняття.
Актуальність даного дослідження полягає у необхідності вивчення семантичних інновацій, а саме тих,
що були утворені внаслідок метафоризації, як одного з найважливіших та найпостійніших проявів розвитку
мови. Метафора досліджується як ефективний інструмент номінації у сучасній маркетинговій термінології.
Аналіз термінів-метафор даної терміносфери дозволяє зробити висновки про загальні тенденції формування
наукової термінології, зокрема у досліджуваній сфері.
Проблема метафори залишається однією із ключових у сучасній лінгвістиці. Це пов’язане з тим, що її
традиційна дефініція як «перенесення за схожістю, аналогією», потребує додаткового перегляду, оскільки
сучасне мовознавство у галузі семантики постійно розвивається і поповнюється новими дослідженнями та дефініціями. На нашу думку, метафора є насамперед найпродуктивнішим креативним засобом збагачення мови,
виявом мовної економії, семіотичною закономірністю, що виявляється у використанні знаків однієї структури
знань на позначення іншої [12, с. 388].
Метою даної статті є аналіз семантичних процесів, що утворились внаслідок процесу метафоризації.
Об’єктом нашого дослідження є метафоричний компонент у маркетинговій термінології.
Матеріалом дослідження є терміни маркетингу в сучасній німецькій мові.
Аналіз останніх досліджень. Проблемами термінології глибоко займались такі лінгвісти як Г.О. Винокур
[3], О.С. Ахманова [2], В.П. Даниленко [5], М.І. Мостовий [10] та інші. У сучасному термінознавстві визначено вимоги до терміна, до яких належать стилістична нейтральність, відсутність експресії, холодність. Однак
щодо цих вимог думки термінологів є неоднозначними. Р.Г. Піотровський зі співавторами вказує на наявність
емоційно-експресивних якостей та стилістичних характеристик у термінів [11]. Натомість, Л.А. Капанадзе
наполягає на тому, що, навіть якщо термін утворено на підставі метафори, образного переосмислення понять,
слово, ставши терміном, втрачає образність і набуває нових зв’язків [8, с. 81-82]. Прихильники третьої точки
зору приписують термінам експресивну нейтральність, але зауважують, що термін може мати «інтенсивність
деяких семантичних складових», причинами якої можуть бути намагання підкреслити елітарність уявлення
того, хто говорить, або намагання сховати свої наміри [6, с. 13].
© С. І. Вовчанська, 2014
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Виклад основного матеріалу. Безперервний та динамічний розвиток науки і техніки стимулює процес
розширення та урізноманітнення словникового складу мови. Сучасна наукова термінологія різних галузей
знання є одним із тих пластів мови, що найбільш активно зазнає такого поповнення.
Особливе місце в цьому напрямку займає сучасна німецька термінологія маркетингу, яка сформувалася
недавно і сьогодні продовжує динамічно розвиватися, поповнюючись новими термінами. Міжнародний характер, різноманітний арсенал наукових понять, інтенсивність номінації гарантують постійний дослідницький інтерес до цієї термінологічної галузі.
Однією з особливостей сучасного наукового стилю є метафоризація термінологічного характеру. Збагачення мови термінологічними одиницями здійснюється шляхом вторинної номінації, що базується на метафоричному та метонімічному переосмисленні вже існуючих у мові слів [9]. Семантична еволюція такого роду
полягає в тому, що первинне, засвідчене літературними джерелами слово з побутовим значенням шляхом спеціалізації переходить у термінологічну систему з новим значенням. Певний час відчувається зв’язок терміна
з вихідним значенням, але з часом він послаблюється, а згодом може бути взагалі втраченим. Переносність
слова не сприймається. Спеціалізоване слово утверджується в терміносистемі.
Метафоризація (від гр. metaphora – перенесення, переміщення) – це механізм мовлення, який полягає у вживанні слова, що позначає певне поняття, певний клас предметів чи явищ, для найменування поняття, яке належить до іншого класу за схожістю ознак цих понять. У свою чергу, наукова метафора – це слово чи словосполучення, вжиті у переносному значенні для називання певної реалії в науковій сфері за схожістю певних рис.
З появою метафори і метонімії тісно пов’язаний процес розширення смислового об’єму слова завдяки виникненню у нього переносних значень. При перенесенні найменування по схожості зовнішніх ознак, місця
розташування, форми предметів і так далі виникають такі схожі образні асоціації, які у момент здійснення
перенесення визнаються носіями мови як найбільш важливі. Перенесення такого типа називають метафоричним. В ході його метафора може служити не лише засобом оцінки, але і виконує номінативну функцію, називаючи, позначаючи нове поняття за допомогою відомого всім семантичного образу. «Процес метафоризації
є універсальним і закономірним. Семантичний потенціал слів невичерпний, їх семантичні кордони постійно
зміщуються, певну роль грають при цьому когнітивні і психологічні чинники» [7, c.26].
В процесі метафоризації на мові науки метафора, виступаючи у функції терміну, відіграє певну роль у
формуванні наукової термінології зазвичай в «проміжних і перехідних випадках, що утворюються в ході
розвитку мови як знакової системи, що природно склалася і безперервно функціонуючої» [13, c.190]. Мова
пристосовується до нових умов комунікації, зберігаючи при цьому відносну стабільність, тому багато слів і
термінів постійно міняються в семантичному аспекті, не порушуючи розвитку самої мови. Метафора в цьому
випадку допомагає адаптуватися мові до дійсності.
Незважаючи на те, що метафора вступає у розлад з багатьма параметрами звукового дискурсу, низка вчених, зокрема, Л.М. Алексєєва, Н.Д. Арутюнова, В.Г. Гак, С.С. Гусев, М. Джонсон, Л.В. Івіна та ін. стверджують, що термінологізація за своєю природою є метафоричною.
Метафоричність наукових термінів «виявляється щонайменше двічі мотивованою: з одного боку, загально
лінгвістичною тенденцією розвитку мови науки, з іншого боку, метафоричністю мислення, етапи розвитку якого фіксуються створенням нових термінів» [1, с.92]. Д.Н. Шмельов зазначав, що «… у мові постійно виникають
індивідуальні метафори…» [15, с.94], після чого «… давши поштовх семантичному процесу, метафора поступово стирається і, врешті-реш, втрачає образ, на зміну якому приходить поняття (значення слова)» [14, с.15].
Наприклад, слово ланцюг має значення «ряд металевих кілець, послідовно з’єднаних одне з одним». У
термінології маркетингу означена лексема вживається із значенням «безперервний, послідовний ряд подій»;
«устаткування, що складається із поєднаних між собою елементів, які утворюють безперервну лінію»: ланцюг
збуту, торговий ланцюг, ланцюг магазинів (die Absatzkette, die Handelskette, die Ladenkette).
Або ж слово крива, графік має значення «дугоподібна лінія» [16], внаслідок метафоризації функціонує в
системі маркетингу як «зображення величин або відносин»: крива збуту, емпірична крива (die Absatzkurve, die
Erfahrungskurve).
Однак нерідко практично неможливо визначити, система термінів якої науки була донором терміна (крім
тих випадків, коли запозичуються ключові одиниці, які в певній науці існували з самого початку її розвитку,
як, наприклад, в економіці було запозичено один з ключових термінів математики скаляр. У цьому випадку
немає сумнівів, яка наука виступала джерелом запозичення).
Часто відбувається перехід загальновживаного або фразеологічного словосполучення до розряду термінів
у якості так званих професійних висловлювань (на прикладі термінології маркетингу): «Зняття вершків» –
установлення високої ціни на певний товар з метою швидко окупити виробничі й маркетингові затрати;
«Чорна торгівля» – нелегальна торгівля (напр. наркотиками), торгівля на «чорному ринку», контрабанда.
У процесі постійного й загального вживання спеціальних одиниць носіями мови значення та ознаки термінів
втрачають чітку регламентованість.
Особливу групу в термінології маркетингу німецької мови утворюють поняття, об’єм значення яких аналогічний об’єму їх значень в загальномовному лексиконі. Ці терміни складають найстародавніший пласт в
науковій і технічній лексиці. Цю частину лексики, на думку С.В. Гриньова, можна вважати «свідоцтвом первинного існування спеціальних навиків і уявлень як частини загальнолюдських знань» [4, с.130].
У досліджуваній термінології до таких слів відносяться наступні терміни: der Handel, der Kauf, der Kunde,
das Produkt тощо.
Аналіз термінів маркетингу німецької мови показав, що метафоризація бере участь в утворенні не тільки
однокомпонентних, але і багатокомпонентних термінів: die Marktprognose (прогноз (зміни) кон’юктури рин-
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ку), die Preispolitik (цінова політика), unlautere Werbung (нечесна реклама), vertikale Preisbildung (вертикальне
ціноутворення) тощо.
У сучасній німецькій маркетинговій термінології спосіб творення однослівних термінів на основі метафоризації є малопродуктивним – 5 терміноодиниць (0,5%).
Найпродуктивнішим є творення багатокомпонентних термінів, один або кілька із складників яких вживається в переносному значенні, а інші – у термінологічному. У цьому разі метафоричне переосмислення
відбувається через перехрещення загальновживаного й термінологічного значень: der Kassenschlager, die
Absatzkurve, store erosion, der Kampfpreis, die Marketingpolitik.
Обґрунтоване перенесення номінації з різних сфер суспільного життя, покладеної в основу дефініцій маркетингових термінів, дозволяє зробити термін умотивованим, на основі його лексичної й структурної співвіднесеності.
За допомогою компонентного аналізу 1051 терміноодиниці фактичного матеріалу 130 багатокомпонентних ТО (12,4%) утворено шляхом метафоризації. У 96 термінах (73,9%), було встановлено такі типи ознак, що
пов’язані із зовнішньою характеристикою об’єкта порівняння:
– форма (40,6%): die Sortimentspyramide «асортиментна піраміда», die Absatzkurve «графік (крива) збуту»;
– результат процесу, стан (32,3%): store erosion «повільне старіння магазинів роздрібної торгівлі», die
Käuferwanderung «перехід купівельної переваги від товарів одних марок до товарів інших»;
– просторові характеристики (19,8%): die Feldforschung «польове (позакабінетне) дослідження (напр.збір
первинних статистичних даних шляхом», der Straßenhandel «вулична торгівля, торгівля з лотка»;
– колір (1%): der Schwarzhandel «чорна торгівля», де компонент «schwarz» має значення «нелегальний»,
«незаконний»;
– величина (6,3%): der Groβhandel «оптова торгівля», де компонент «groβ» виражає не просторову, а кількісну величину, тому що розмір підприємства визначається кількістю його співробітників;
У досліджуваній термінології меншою мірою відбувається перенесення значення за схожістю ознак, що
пов’язані з внутрішньою характеристикою об’єкта порівняння (їх кількість становить 34 терміноодиниці,
утворених через метафоризацію за властивістю (26,1%). Наприклад: der Blindtest «тест продукта без зазначення його виробника чи назви; анонімний тест», tiefes Sortiment «глибокий внутрішньовидовий сортимент»
тощо.
У системі економічних понять існують терміни, які мають давню історію в розвитку економічної думки.
Вони зафіксовані в загальному (тлумачному) та спеціальному економічному словниках. Тобто такі терміни
вживаються і в загальнолітературній мові, і в спеціалізованій із подібним значенням. Для прикладу можна навести визначення тих самих лексем у тлумачному та спеціальному економічному словниках:
– клієнт (der Kunde) – «той, хто [регулярно] купляє товар або має потребу в послузі» (jemand, der
[regelmäßig] eine Ware kauft oder eine Dienstleistung in Anspruch nimmt);
– Клієнт – «фактичний або потенційний споживач на ринку» (tatsächlicher oder potenzieller Nachfrager auf
Märkten) [18].
– марка (die Marke) – «виготовлений тип товару під конкретним іменем, товарним знаком» (unter einem
bestimmten Namen, Warenzeichen hergestellte Warensorte) [17].
– Марка – під маркою можна розуміти «суму уявлень, які викликає у покупця назва бренду чи товарний знак
з метою диференціації одних і тих товарів та послуг але різних підприємств» (еine Marke kann als die Summe
aller Vorstellungen verstanden werden, die ein Markenname (Brand Name) oder ein Markenzeichen (Brand Mark)
bei Kunden hervorruft bzw. beim Kunden hervorrufen soll, um die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens
von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden) [19].
Такі лексеми можна назвати поліфункціональними, оскільки вони одночас функціонують як у сфері економіки (а саме, маркетингу), так і в загальному вжитку, проте з дещо з спрощеним вжитком.
Наступну групу утворюють лексеми, які фактично «пристосовуються» до термінологічної сфери. Досить
часто відбувається переосмислення семантики слова, оскільки лексична одиниця не може повністю окреслити
зміст спеціального поняття. Зміни в лексичному значенні загальновживаної одиниці зумовлюють появу нового слова зі спеціальним значенням. При виділенні нового значення обов’язковою є наявність спільної ознаки
в обох значеннях слова – старому (загальновживаному) та новому (термінологічному).
Шляхи виникнення нових термінологічних значень у цій групі термінів можна визначити шляхом зіставлення їхнього поняттєвого співвіднесення в науковій та побутовій сферах.
В німецькій терміносистемі маркетингу процес термінологізації відбувся, наприклад, у значенні слова
«приманка,підставна качка (der Lockvogel)». У загальному значенні приманка «спіймана птиця, що повинна
заманити інших птахів» [20]. На основі цього виникає спеціалізоване значення внаслідок метафоричного
переосмислення загальновживаного значення: «Оманлива пропозиція (das Lockvogelangebot)» – «оманлива
реклама,що полягає у стимуляції вигідної сумарної пропозиції, хоча лише окремі товари,а не цілий сортимент
продається за вигідними цінами» [21].
За таким самим принципом відбулась термінологізація у слові «поріг». У загальному значенні поріг (die
Schwelle) «балка, що знаходиться у підвищеному положенні над землею та підганяється під межі дверей і
яка служить нижнім замком для відкривання (дверей)» [22]. На основі цього виникає спеціалізоване значення
внаслідок метафоричного переосмислення загальновживаного значення: «Поріг цін (die Preisschwelle)» – явище, при якому підвищення/зниження ціни виходить за межі порогу цін і як наслідок призводить до моментального спаду/збільшення числа споживачів» [23].
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Висновки. Дослідження німецької маркетингової термінології продемонструвало невисоку активність
процесів метафоризації в процесі термінотворення, хоча метафора служить засобом розширення знакових
ресурсів терміносистеми, а також знаряддям наукового пошуку, уточнення й диференціації поняттєвого апарату мовознавства.
Проаналізувавши термінологію маркетингу, ми встановили:
– найбільш численними в термінології маркетингу німецької мови є терміни-метафори, основою метафоричного переносу яких є «форма».
– метафоричність даної термінології виявляється, як правило, у багатокомпонентних терміноодиницях
(12,4%), а не в однослівних термінах (0,5%).
– більшість метафор не є калькованою.
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СПЕЦИФІКА АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОСИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ
ЯК СФЕРИ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ
У статтю представлено аналіз основних характеристик поняття термін, особливостей термінів, що
функціонують у сфері менеджменту, а також запропоновано різні підходи до трактування понять термінологія і терміносистема.
Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема менеджменту, ділова англійська мова.
В статье представлен анализ главных характеристик понятия термин, особенностей терминов, которые
функционируют в сфере менеджмента, а также предложены разные подходы к трактовке понятий терминология и терминосистема.
Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема менеджмента, деловой английский язык.
The article offers analysis of the main characteristics of the term, its peculiarities in management, as well as
different approaches to the interpretation of the terms ‘terminology’ and ‘term system’ are suggested.
Key words: term, terminology, term system of management, Business English.

В останні десятиліття ХХ ст. – на початку ХХІ ст. активно розвивався і сьогодні продовжує розвиватися багатомовний термінологічний ринок. Дослідження термінів і галузевих терміносистем у сучасній науці
перебуває на стадії активного розвитку, оскільки інтеграційні процеси у світі безпосередньо впливають на
проникнення лексичних одиниць з однієї мови в іншу. Актуальність дослідження зумовлена спрямованістю
сучасних досліджень мовних і мовленнєвих одиниць, зокрема термінів, що функціонують у сфері бізнесу, а
також у професійно-зорієнтованих текстах. Метою статті є виявлення особливостей термінів англомовної
терміносистеми менеджменту. Для досягнення поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань: проаналізувати різні підходи до тлумачення понять «термін», «термінологія», «терміносистема»; описати основні
характеристики термінів сфери менеджменту.
Формулюючи свого часу сутність терміна, В. Виноградов підкреслював, що коли слово стає засобом логічного визначення, його слід вважати науковим терміном [2]. Пізніше термін стає предметом вивчення багатьох
дослідників (Р. Будагова, В. Гака та ін.). Поступово у мовознавстві сформувався новий розділ – термінознавство. Термін, як і будь-яка мовна одиниця, розглядався в кількох аспектах: діахронічному (В. Виноградов),
функціонально-стилістичному (Р. Будагов), лексикографічному (О. Герд, С. Гриньов), лексико-семантичному
(В. Даниленко).
У термінознавстві існує таке визначення терміна: «Термін – це лексична одиниця певної мови для спеціальних цілей, що позначає спільне – конкретне чи абстрактне – поняття теорії певної спеціальної сфери знань
чи діяльності» [8, с. 31-32]. Даючи визначення терміна, науковець зазначає:
– терміни мають усі семантичні та формальні ознаки слів і словосполучень природної мови;
– терміни фігурують як такі саме в мові для спеціальних цілей, а не в лексиці тієї чи іншої мови в цілому;
– у лексиці мови для спеціальних цілей терміни слугують засобами позначення спеціальних понять – результату когніції в спеціальних сферах знань і (або) діяльності;
– терміни – це елементи терміносистем, що відображають (моделюють) теорії, за допомогою яких описуються спеціальні сфери – об’єкти мови для спеціальних цілей [там само, с. 32].
Основні напрями, за якими в сучасній науці досліджується термін, – це визначення його основних властивостей, дослідження та опис процесів його творення. Вчені працюють над проблемою вимог до структури та
семантики терміна. Найважливішими вимогами до структури вважають: лаконічність терміна (ця вимога не
є абсолютною – якщо об’єкт належить до складної класифікаційної системи, тоді постає необхідність відображення у ньому багатьох ознак), відображення у структурі зв’язків з іншими поняттями, здатність до участі
у подальшому словотворі [16]. Вимоги до семантики терміна такі: вимога точності (точне співвіднесення
терміна з поняттям; неточний термін, як правило, частково перекривається суміжним терміном, що зумовлює розпливчастість меж, двозначність і побічні асоціації); вимога повноти терміносистеми (будь-якому поняттю термінологічної системи має відповідати свій термін); відсутність у терміна надлишкової інформації
(здебільшого це стосується термінів-словосполучень). Такі підходи обґрунтовані численними уточненнями,
коментарями і дістають щоразу інші інтерпретації. Проте зазначимо, що суть вимог майже однакова в усіх
формулюваннях, – це фіксований зміст і точність.
На нашу думку, слід сформулювати деякі позиції дослідників щодо розмежування понять «термінологія»
і «терміносистема». Е. Скороходько та К. Авербух вважають їх синонімічними. Так, Е. Скороходько вказує:
«Сукупність термінів, що стосуються певної галузі науки, техніки чи іншої сфери людської діяльності, утворюють галузеву термінологію або термінологічну систему» [13, с. 11]. «Термінологія – система знаків спеціальної сфери діяльності, яка ізоморфна системі її понять і обслуговує її комунікативні потреби. Терміносистема – це термінологія, в якій експліцитно представлені її системні властивості. Термін – елемент термінології
(терміносистеми)» [1, с. 46]. Проте, на думку В. Лейчика, який дещо розмежовує ці два поняття, відмінність
між термінологією та терміносистемою полягає, перш за все, у способі їх утворення. Термінології утворюються стихійно, у результаті накопичених знань, формування уявлень, понять, які й позначаються одиницями цих
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термінологій. А терміносистеми свідомо конструюються після того, як уже сформувалася теорія, що описує
і пояснює закономірності, предмети, об’єкти та процеси, які мають місце у відповідній спеціальній сфері [9,
c. 54]. Звідси випливає, що для утворення терміносистеми наявність теорії обов’язкова, а для утворення термінології достатньо простого набору загальних понять, що охоплюють певну галузь. Ведучи мову про термінологію, інші дослідники виокремлюють: 1) науку про терміни (термінознавство); 2) фахову лексику в складі
всіх слів певної мови (наприклад, термінологія німецької мови); 3) спеціальну лексику, що обслуговує певну
галузь науки чи техніки (наприклад, лінгвістична термінологія) [5, с. 11].
Водночас у поняття «термінологія» додатково вкладають різні смислові відтінки. Одні дослідники під
термінологією розуміють сукупність термінів незалежно від того, чи упорядкована (стандартизована) вона чи
ні [14, с. 21]. Інші дослідники, професійно пов’язані з нормалізацією термінології, загалом мають на увазі упорядковану термінологію. Саме тому одні автори стверджують, що терміни однозначні і не мають синонімів, а
інші наводять обґрунтовані приклади, які заперечують таке розуміння [15, c. 23]. Тому очевидно, що в поняття
«термінологія» вони вкладають різні значення. Повернімося до позиції Е. Скороходька, який запропонував
таке: 1) термінологія (мови) – це сукупність термінів певної мови; 2) за галузевою ознакою термінологія мови
поділяється на галузеві термінології – сукупності термінів певної наукової (професійної) галузі, підгалузей
тощо; 3) за ознакою упорядкованості термінологія мови поділяється на упорядковану (стандартизовану) та на
стихійну термінологію [12, с. 15].
У В. Сліпецької [15] зазначено, що не тільки стандартизованій термінології, але й стихійній, так само, як і
лексиці в цілому, властива системність. Між термінами існують різні відношення – семантичні, етимологічні,
словотворчі тощо. Е. Скороходько показав, що між будь-якою парою термінів – елементів чи упорядкованої
чи стихійної термінології, – існують безпосередні чи опосередковані семантичні зв’язки. Тому будь-яку термінологію можна назвати термінологічною системою. Таким чином, по суті термінологія і термінологічна
система (терміносистема) – це синоніми. Синонімічність цих термінів підтверджується тим, що навіть у нормативних документах вищого рівня (стандартах на терміни і визначення), які репрезентують строго упорядковані термінології, вживається виключно назва термінологія [15, с. 24]. Ми в дослідженні послуговуємося
поняттями «термінологія» і «терміносистема» як синонімічними.
У розвитку галузевої термінології виділяють низку тенденцій, за якими можна оцінювати зв’язок термінології, що розвивається на базі національної літературної мови, з успадкованим масивом явищ цієї мови, її
лексико-семантичними і номінативними можливостями, а також залежність формування галузевих терміносистем від характеру розвитку сучасних сфер знання [16]. Звідси в авторки випливає таке визначення терміна:
«це лексична одиниця певної мови для спеціальних цілей, яка позначає загальне, конкретне або абстрактне
поняття теорії певної спеціальної сфери знань чи діяльності. Тут враховано кілька важливих моментів: терміни як такі фігурують у мові для спеціальних цілей, а не в лексиці тієї чи іншої природної мови в цілому; у
лексиці мови для спеціальних цілей терміни виступають як засоби позначення спеціальних загальних понять;
терміни – це елементи терміносистем, що відображають (моделюють) теорії опису особливої мовної сфери –
об’єкти мов для спеціальних цілей» [там само, c. 5].
Термінологія національних мов є найбільш динамічною частиною словникового складу порівняно з іншими частинами. Саме на матеріалі термінологічної лексики дія мовних законів, головним чином словотвірних,
виявляється найвиразніше [11, с. 62]. Термінологія національної мови швидко змінюється. До того ж, ці зміни
пов’язані не з мовними законами, а є результатом науково-технічного прогресу. Розвиток науки й техніки
спричиняє появу нових понять, до заміни або цілковитого зникнення існуючих. Тому виникає потреба у роботі фахівців над створенням нових термінів і впорядкуванням наявних. Увага до питань спеціальної термінології зростає не лише серед спеціалістів даної науково-технічної сфери, а й серед учених-лінгвістів і всієї
громадськості [11, с. 63]. Дослідниця виділяє такі характерні ознаки термінології різних галузей:
– головна субстанційна функція термінології – функція комунікативного обслуговування професійно-трудових потреб носіїв мови;
– термінологія складається з набору простих (однослівних) і складених (термінологічних словосполучень)
термінів, а також відношень, які пов’язують ці елементи (матеріальні та семантичні, парадигматичні та синтагматичні, функціональні і генетичні);
– генетично прості терміни можуть бути загальновживаними словами або запозиченнями, або оригінальними одиницями, утвореними з морфем за відомими, найчастіше загальномовними, словотвірними моделями;
– прості терміни відрізняються від загальновживаних слів своєю семантичною організацією. Словотвір
термінів підпорядковується тим самим закономірностям і регулюється тими ж моделями, що й словотвір у
цілому;
– складені терміни (термінологічні словосполучення), відрізняються від вільних і стійких (фразеологічних) словосполучень також своєю семантичною організацією. Синтаксичні моделі, за якими утворені терміни, єдині для мови загалом, проте відрізняються своєю продуктивністю в термінологічних і нетермінологічних текстах;
– семантичні відношення, що пов’язують терміни, мають логічний характер, але є індивідуальними, адже
відношення пов’язують завжди конкретні терміни конкретної термінології. Виділені ознаки термінологій дають змогу говорити про системність, тобто розглядати термінології як системи лінгвістичних одиниць [11,
с. 63-64].
Ділова англійська мова є метамовою сфери бізнесу, отже, це засіб реалізації понять професійно-зорієнтованої сфери менеджменту, маркетингу, фінансів та ін. Слід наголосити на наднаціональному і міжнародному
аспекті поняття «ділова іноземна мова», що використовується представниками різних країн. Універсальний
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характер ділової англійської мови дає підставу розглядати її безвідносно країнознавчих та культурних особливостей, які враховуються при розгляді етимології певних лексичних одиниць, а також їх діалектичних і
стилістично-забарвлених особливостей.
Менеджмент [англ. management – керування, організація] – сукупність сучасних засобів, методів, форм
управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності і збільшення прибутку
[17, с. 446]. Це система організації економічної діяльності юридичної чи фізичної особи. Менеджмент тісно
пов’язаний із маркетингом. На думку багатьох науковців, менеджмент має ширші межі та включає в себе
маркетинг як одну із функцій організації [10]. Маркетинг, який об’єднує все, що пов’язано з товаром, його
виробництвом, збутом, розглядається нами як функція менеджменту. Слід зазначити, що різні автори порізному підходять до розуміння зв’язків між менеджментом і маркетингом. Ми не ставимо собі за завдання
охопити всі теорії та характеристики цих взаємозв’язків. І хоча питання, які вирішує менеджмент, пов’язані
з управлінням людськими ресурсами, виробничим процесом, а вектор діяльності маркетингу спрямований на
ринок товарів і послуг, споживачів тощо, зазначені складові сфери професійно-зорієнтованої діяльності взаємно перетинаються у сегменті, пов’язаному з поняттям людського фактору.
У результаті проведеного дослідження ми виявили, що терміносистема менеджменту має такі характеристики: 1) цілісність, що передбачає певну обмеженість термінологічного корпусу сфери менеджменту,
що містить одиниці на позначення ключових (management, product, consumer) і вузькопрофесійних понять
(FCMG – fast moving consumer goods – швидко оборотні споживчі товари); 2) відкритість, тобто розмитість
меж периферії та функціонування у терміносистемі менеджменту одиниць з інших галузей знань (integrated
network – інтегрована мережа, тобто спеціалізація сайтів компанії відповідно до певного продукту, технології,
що є елементом терміносистеми комп’ютерної справи; 3) існування фразеологічних одиниць (bull market
(буквально «ринок биків») – ринок з цінами, що зростають; bear market (буквально «медвежий ринок») – ринок з цінами, що падають); 4) гнучкість, тобто реакція на зміни у зовнішньому середовищі, що проявляється
через постійне оновлення лексичних одиниць, що мають спочатку статус одиниць мовлення (baggage partner
(буквально «партнер-багаж») – непотрібний партнер), а згодом набувають статусу одиниць мови (copycat
product – продукт-калька, для створення якого була використана ідея конкурентів) (див. детальніше [7]).
Результати дослідження дають змогу окреслити коло проблем для подальшого опрацювання. Перспективним, на нашу думку, є дослідження прагматичних особливостей термінів у різних терміносистемах, а також
шляхів і механізмів утворення нових понять у цих терміносистемах.
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КОРПУСНІ ЛІНГВІСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ І ФРАЗЕОЛОГІЯ
У статті висвітлюються можливості корпусної лінгвістики як методу емпіризації сучасних лінгвістичних досліджень, визначаються його переваги та окреслюються межі застосування для фразеологічних студій
і розглядається потенціал Інтернету як гігантського «живого» лінгвістичного корпусу.
Ключові слова: корпусна лінгвістика, мовний корпус, компілювати, емпірична верифікація, фразеологічні
одиниці, Інтернет, пошукова машина.
В статье освещаются возможности корпусной лингвистики как метода эмпиризации современных лингвистических исследований, определяются его преимущества и границы применения для исследований фразеологии и рассматривается потенциал Интернета как гигантского «живого» лингвистического корпуса.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, языковый корпус, компилировать, эмпирическая верификация,
фразеологические единицы, Интернет, поисковая машина.
The article deals with the capability of Corpus linguistics as a method of the empirization of the contemporary
linguistic research, determines the advantages and outlines the limits of use of the corpora method in the phraseological
studies and considers the potential of the Internet as a gigantic «live» linguistic corpus.
Keywords: Corpus linguistics, linguistic corpus, to compile, empirical verification, idioms / set phrases, Internet,
search engine.

В останні роки започатковано багато досліджень, які, з одного боку, переносять випробувану методику
інших дисциплін на вивчення фразеології та водночас долають межі традиційної фразеології і намагаються
дати їй нове визначення. Прикладом можуть слугувати корпусні лінгвістичні дослідження. Корпусна лінгвістика, яка взяла свій початок у 60-их роках минулого століття на англомовному просторі і з того часу стрімко
розвивається, є для мовознавців як викликом, так і великим шансом. Вона ґрунтується на мовних корпусах,
тобто великих зібраннях текстів, які слугують базою даних для опису і пояснення мовних феноменів. Корпусна
лінгвістика є емпіричною, адже дослідження опираються на реальні мовні дані: її предметом є справжні, а не
створені власне з лінгвістичною метою (часто з опорою лише на інтуїцію лінгвіста), тексти, які є частиною
природної мови та комунікації, що формуються у корпус за чітко розробленими принципами і критеріями. За
результатами обробки цих даних корпусна лінгвістика висуває загальні та специфічні твердження про дискурс.
Хоча сучасна корпусна лінгвістика виникла, як зазначено вище, в середині минулого століття, історія
збору мовних даних є набагато старшою. Проте до появи електронних текстів цей процес був надзвичайно
складним та потребував значних затрат часу, і при цьому часто не забезпечувалась статистична релевантність.
О.Я. Остапович зазначає, що за добором емпіричних відомостей «вручну» закріпилась стереотипна репутація
суто технічної, примітивної, часто навіть теоретично безглуздої роботи і нерідко щодо таких «емпірично невтомних» дослідників можна було зустріти зневажливо-поблажливе ставлення як до «фактологів», «збирачів
цитат», а не до «вчених у високому розумінні». Проте наведені автором відомості про проведену емпіричну
добірку такими відомими мовознавцями як В.В. Виноградов та В. Мідер дійсно гідні подиву [2]. Цікаві дані
наводить також С. Дімер у статті «Das Internet als Korpus? : Aktuelle Fragen und Methoden der Korpuslinguistik»
[5]. Так близько 1900 р. група німецьких лінгвістів, серед яких були F. Grimm і E. Gasner, збирали і вручну
квантифікували мовні дані щодо історії розвитку англійських часток – опрацьовували здебільшого одну частку на одне дисертаційне дослідження. Трудомісткою була також підбірка цитат для Old English Dictionary
– протягом десятиліть кореспонденти виписували вручну і передавали у редакційну колегію уривки текстів.
Проте з часом зросла потреба у емпіричних мовних даних, які підлягають квантифікації, і в 60-их роках Г.
Кучера і Н. Френсіс компілювали Brown-корпус американського варіанту англійської мови, який охоплював
один мільйон слів і довший час залишався стандартним джерелом корпусних досліджень. У 70-их роках робоча група на чолі з С. Йохансоном опублікувала відповідний корпус також і британського варіанту англійської
– London-Oslo-Bergen (LOB). Наступні десятиліття характеризувалися бурхливим розвитком інформаційних
технологій та комп’ютерної техніки, що позначилось також на поширенні та вдосконаленні методів корпусного аналізу. Однак описана вище стереотипна репутація «ненаукового підходу», яка існувала раніше щодо
збирачів цитат, певний час поширювалась і на дослідників власне корпусної лінгвістики. О.Я. Остапович,
посилаючись на Дж. Семпсона, влучно зауважує, що у мовознавстві, на відміну від природничих наук, ще потрібно було комусь доводити важливість емпіричної верифікації абстрактних гіпотез і теорій [2]. Перші корпуси часто визначались теоретичною лінгвістикою як непотрібні, корпусна лінгвістика довший час вважалась
виключно допоміжною наукою, постачальником доказів для лінгвістичних теорій.
В останні два десятиліття з неймовірним технічним прогресом змінилась і корпусна робота. Сучасні лінгвістичні корпуси являють собою велетенські електронні текстові масиви баз даних, обладнані пошуковими
машинами з контекстуальними, дериваційними та колокаційними, коокурентними критеріями, що суттєво
полегшують дослідникам збір і аналіз емпіричного мовного матеріалу; сьогодні корпусні лінгвісти активно
працюють в сфері теоретичних досліджень і до зібрання емпіричного матеріалу подають також інтерпретацію отриманих результатів. Ці корпуси є більш репрезентативними, оскільки включають друковані тексти
із максимально широким жанрово-стильовим розмаїттям та завдяки зростанню Всесвітньої мережі доступні
тепер в режимі онлайн зареєстрованим користувачам. Крім того, до сучасних корпусів включаються також
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аудіофайли із записами усного мовлення (радіо- і телепередачі, політичні промови тощо). Загальновизнаним
зразком, на який орієнтуються багато інших сучасних корпусів, є Британський національний корпус (British
National Corpus – BNC) із 100 мільйонами слів різножанрових текстів, включаючи усне мовлення. Створений
М. Девісом Corpus of Contemporary American English (COCA) охоплює 450 мільйонів слововживань та є єдиним публічно доступним корпусом американського варіанту англійської мови. Для студій з історії мови укладений діахронний Гельсінський корпус (понад 1,5 млн. слововживань). Також були компільовані лінгвістичні
корпуси і інших національних мов. Започаткований ще у 80-их роках минулого століття проект «Машинный
фонд русского языка» пізніше використовувався для створення Національного корпусу російської мови.
Корпус української мови Лабораторії комп’ютерної лінгвістики Київського національного університету
ім. Т. Шевченка на сьогодні, на жаль, значно поступається йому за обсягом. Серед найвагоміших корпусів
німецької мови слід назвати передусім Cosmas-корпус Інституту німецької мови у Маннгеймі, який налічує
майже 2 мільярди слів.
Загалом перевагою емпіричних корпусних даних є те, що вони роблять можливим такий підхід до мовного
матеріалу, який «не передбачає – наскільки це можливо – попередні припущення щодо їх характеристик» [13, 64].
Оскільки у корпусних дослідженнях на передньому плані знаходиться вживання мовних одиниць, то вони
неодмінно розглядаються як контекстуалізовані феномени, тобто зафіксовані у їхньому контексті, який, так
би мовити, «постачається разом з ними», і абстрагування від контексту не завжди легке провести. Згідно з М.
Стаббсом (M. Stubbs), корпусна лінгвістика, таким чином, є іманентно соціолінгвістичною, оскільки тексти, з
яких складається той чи інший корпус, є справжніми комунікативними актами, які у дискурсивній спільноті
служать чи слугували цілям комунікації [14, с. 221].
Корпусна лінгвістика – іманентно квантитативна. Одним з її основних положень є важливість частотності
і повторюваних явищ. Це відмежовує корпусний лінгвістичний аналіз від попередніх теоретичних підходів,
особливо генеративних. Першочерговою метою корпусної лінгвістики повинно бути дослідження «нормальних», тобто узуальних явищ [14, с. 221]. Одноразові і ідіосинкратичні явища слід реєструвати, але вони можуть розглядатися і описуватися лише на фоні того, що є звичним і очікуваним.
Отже, корпусно-лінгвістичні дослідження є емпіричними і індуктивними, ґрунтуються на автентичних
мовних даних природної комунікації і відображають використання мови великої кількості членів мовної
спільноти.
Емпіричний комп’ютерний аналіз текстових масивів застосовується сьогодні у багатьох галузях сучасного
мовознавства, проте найбільше поширення методи корпусної лінгвістики отримали у працях з лексикографії
та лексичної семантики (J. Sinclair (1991) [11]; P. Hanks (1996) [8]; M. Stubbs (2001) [14]). З лексикологічними
дослідженнями тісно пов’язане використання мовних корпусів у фразеології. Фразеологічні студії найбільш
залежні від підбору автентичних прикладів, адже фразеологічний фонд змінюється досить швидко, і поширені
сьогодні фразеологічні одиниці можуть на завтра вийти з ужитку. Традиційний збір емпіричних фразеологічних даних досить трудомісткий, і сучасна корпусна лінгвістика, яка робить можливим пошук в об’ємних
цифрових корпусах, стала також і для фразеології незамінним методом. Застосування комп’ютерних методів
для отримання емпіричного фразеологічного матеріалу стало логічним продовженням існуючої на той час
тенденції у західній науковій школі. Як наслідок прагматичного повороту на зміну традиційним дослідженням, основною проблематикою яких були класифікаційні структурно-типологічні моделі фразеологізмів, концепції широкого і вузького розуміння фразеології, постали питання передусім різножанрового текстового
функціонування фразеологічних одиниць (див. огляд п. 1.3.4.) і використання емпіричних мовних даних як
основи досліджень фразеології стало тим часом звичним явищем. Також і перед вітчизняною школою, яка,
за слушним твердженням О.Я. Остаповича, «надто довго не могла звільнитися від пут відверто схоластичної структурно-семантичної парадигми досліджень, запрограмованої ще в середині минулого століття» [2],
відкриваються нові перспективи. Корпуси можуть слугувати об’ємними картотеками, в яких здійснюється
пошук та досліджуються приклади певних мовних феноменів, а з іншого боку, статистичний аналіз даних дозволяє у великих корпусах простежити і піддати категоризації ідіоматичне карбування мови.
Вивченню семантики ідіом за допомогою корпусного методу присвячена стаття К. Статі «Korpusbasierte
Analyse der Semantik von Idiomen» [12]. На прикладі ідіоми ins Gras beißen автор демонструє, що корпусний
аналіз розглядає значення лексичних і фразеологічних одиниць як «значення у вжитку», тобто «значення як
вживання». Фразеологічні одиниці відзначаються семантичною «гнучкістю» (Flexibilität), яка полегшує чи
взагалі робить можливим їх включення у нові контексти. Структура значення ідіоми може розглядатися подібно до категорій в теорії прототипів: можна визначити «центральне значення» (Kernbeutung), яке є статистично значущим, а інші значення випливають з нього завдяки профілюванню чи «приглушенню» семантичних
ознак. Звідси випливає, що корпусний метод виявляється затребуваним також у фразеографічній практиці: як
для коректної семантизації фразеологічних одиниць, так і для статистичного визначення загальновживаних
ФО, зокрема, окреслення т.зв. «фразеологічного / пареміологічного мінімуму» [6; 7]. Корпусний аналіз повинен використовуватися і у студіях з лінгвокультурології. О.Я. Остапович слушно стверджує, що зроблені на
основі великих текстових корпусів висновки про переважання у мовному світогляді народу певних тематичних сфер, концептуальних метафор, аксіологічних установок тощо будуть значно вірогіднішими від тих, що
почерпнуті із музейних експонатів словників чи фольклорних збірок [2]. Створені за спеціальними критеріями корпуси дозволяють також виявити гендерну специфіку мовного вжитку. Корпусний метод є незамінним
і у дослідженнях з лінгвістичної варіантології, адже і тут некритична рецепція застарілих лексикографічних
відомостей може призвести до спотворень їх реального функціонування. Відзначимо у цій сфері працю Г.
Бікеля [3], який ще в кінці 90-их років, використовуючи як текстовий корпус Всесвітню мережу, розпочав
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роботу над словником варіантів німецької мови (Ця робота завершена у 2004 р. [16]). Нижче ми власне розглянемо питання про переваги та обмеження застосування Інтернету як лінгвістичного корпусу.
Описані вище можливості корпусного методу очевидно відкривають перед лінгвістами великі перспективи. Проте не слід переоцінювати роль комп’ютеризованого машинного аналізу загалом для лінгвістики та для
фразеології зокрема. Корпус здебільшого залишається лише вихідним джерелом, а комп’ютер – допоміжним
інструментарієм, адже багато завдань (пошук стилістичних фігур чи відтінків значень тощо) ні сьогодні, ні, на
наше переконання, в осяжному майбутньому не стануть підвладними штучному інтелекту. Також і машинна
ідентифікація фразеологічних одиниць як і раніше залишається «міцним горішком» для комп’ютерної і корпусної лінгвістики. Особливо гостро постає так і не вирішене традиційною фразеологією питання про межі
фразеології. Для того, щоб комп’ютер міг автоматизовано виявити ФО, слід так операціоналізувати феномен
«фразеологізм», щоб його можна було побачити на мовній поверхні за допомогою чітких правил, а розроблені
сьогодні різноманітні алгоритми охоплюють інколи більше, а інколи й менше мовних явищ, які традиційно
визначаються як фразеологізми. Серед корпусних лінгвістів на даний час не існує єдино прийнятої думки,
чи теоретичні концепції фразеології взагалі корисні для квантитативного аналізу. У багатьох сучасних роботах за основу береться широкий підхід до фразеології, такі дослідження «клішованого мовного вжитку»
(«musterhafter Sprachgebrauch») є цікавими у вирішенні лексикографічних чи дидактичних задач. Особливою
складністю відзначається пошук модифікованих одиниць; загалом велику кількість роботи доводиться виконувати «вручну», комп’ютер може лише прискорити процес накопичення первинного матеріалу із різноманітних джерел.
З іншого боку, на даний час не існує ще надійних досконалих корпусів, величина яких достовірно відображала б реальне функціонування тієї чи іншої національної мови. До того ж сучасна мова постійно змінюється. Тому увага дослідників все частіше спрямовується на Інтернет, який дозволяє вивчати мову у великих
масштабах і, так би мовити, «вживу».
Поряд із описаними вище систематично побудованими корпусами завдяки Інтернету існує велетенський
архів з багатьма мільярдами сторінок, що органічно розростається, і який із застосуванням належних пошукових машин може розглядатися як корпус. Інтернет є корпусом, який щодня зростає і змінюється, мільйони
Інтернет-користувачів формують його відповідно до своїх різноманітних потреб і інтересів.
Інтернет як засіб інформації і комунікації зазнав з середини 90-их років небаченого поширення. Розроблений в США у 1969 р. спочатку для наукових і військових цілей (проект «ARPANET» – Advanced Research
Projekt Agency), Інтернет завдяки появі Глобальної мережі (WorldWideWeb) зміг стати доступним широкій
громадськості і робить можливим електронний обмін інформацією і новинами. Використання Інтернету поступово призвело до утворення комунікативного простору, в якому з’являються нові форми глобального порозуміння, що характеризуються інтерактивним спрямуванням. Виникнення і використання новітніх форм
комп’ютерно-опосередкованої комунікації відкриває перед лінгвістикою широке поле для дослідницької діяльності. Д. Крістал писав в 2004 році: «Лінгвістична оригінальність і новизна Інтернету повинні примусити
наші серця битися швидше. Перед нами постає майбутнє, в якому наша комунікація буде радикально відрізнятися від комунікації минулого. (…) Захоплююче бути присутнім при цьому з самого початку» [4, с. 35]. Сьогодні вже очевидно, що мова потрапляє під активний вплив мережі Інтернет. За твердженням А. Є. Войскунського, Інтернет являє собою унікальний полігон, на якому розгортається випробування природної мови [1].
Оскільки побудова систематичного мовного корпусу, який давав би відомості щодо частотності лексичних
чи фразеологічних одиниць, є надзвичайно трудомісткою і, відповідно, дуже дорогою справою, постає питання, чи може Інтернет як зібрання текстів, що за розміром перевищує усі інші корпуси, використовуватися як
корпус для лінгвістичних досліджень?
Для багатьох людей – принаймні у віці до 40 років – увійшло вже у звичку звертатися на порталах Гугл,
Вікіпедія, Яндекс та ін. із запитаннями на зразок «карта Мюнхена», «погода в Берліні», «розклад руху поїздів» тощо та керуватися отриманими відповідями у житті. Ця тенденція не пройшла повз лінгвістику. Веб є
«скарбничкою» доступних у електронному вигляді різножанрових текстів (блоги, портали новин, дискусійні
форуми, газети, журнали і т.д.) і корпусна лінгвістика вже довший час як побачила в Інтернеті вигідне і практично безмежне джерело даних, хоча можливості їх обробки не можуть розглядатися однозначно. Однією з
найбільших проблем використання даних з Інтернету є їх негомогенність. Поряд з продуктом мовлення носіїв мови знаходимо зафіксоване мовлення авторів, для яких дана мова не є рідною. Крім того, здебільшого
відсутні демографічні дані щодо авторів. Якість розміщених в мережі документів коливається від найбільш
авторитетних і інформативних, добре структурованих, до абсолютно «анархічно» організованих. Однією з
основних проблем в цій сфері А. Юкер [9] вважає мінливість, «летючість» отриманих з Інтернету мовних
фактів, адже не всі Інтернет-документи надійно архівуються.
Дійсно, в Інтернеті наявний такий масивний корпус мовних даних, який у своїй сукупності ніким не може
бути переглянутий, і такий дифузний і неозорий корпус не може аналізуватися без будь-яких застережних
міркувань, проте неймовірна величина та відносно незначні зусилля, які потрібні для аналізу отриманих у
такий спосіб даних, є занадто привабливими, щоб відмовитися від дослідження. Використання Інтернету як
бази для лексикографічних і мовностатистичних досліджень можливе, якщо буде доведено, що в такий спосіб
можна отримати певною мірою надійні і відтворювані результати, системно пов’язані з мовною реальністю.
В останні роки в цьому напрямку проведена вже значна робота, вченими розробляються різноманітні методи
і прийоми дослідження мультилінійних, мультимедійних, динамічно-летких текстів з Інтернету [3; 5; 10].
Як ми вже згадували, Г. Бікель ще в кінці 90-их років розпочав роботу над словником варіантів німецької
мови, використовуючи Інтернет як текстовий корпус [3]. Пошукові машини (на той час це була Alta Vista) до-
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зволяють здійснювати пошук не лише заданою мовою, але і в певному домені; для роботи над вище згаданим
словником релевантними були домени.de,.at та.ch. На початку дослідження кількість німецькомовних сторінок складала 20 млн. (1996 рік, Alta Vista), проте з кожним роком це число стрімко зростало. На основі спеціально розроблених лексикографічних тестів (проводився аналіз частотності вибірки слів у різний період часу)
автор прийшов до висновку, що Інтернет як динамічний корпус постійно зростає і змінюється, проте запити
у певний період часу є консистентними, частота вживання того чи іншого слова вимірюється у практично однаковому процентному відношенні. Г. Бікель вказує, що дослідження проводилось за допомогою пошукової
системи Alta Vista, оскільки Google на той час не існувало, проте проведені ним пізніші тести показали, що
Google дає порівнювані результати.
С. Дімер, хоча й висловлює застереження щодо відносності оцінки квантитативних показників з Інтернету
через відсутність визначеної вихідної кількості даних, проте зазначає, що отримані результати часто порівнювані із результатами з Британського національного корпусу. Ключовим пріоритетом вчений вважає розробку
інструментів статистичного аналізу даних для відкритої вихідної кількості [5, с. 54-55].
Отже, Інтернет, який являє собою велетенський інформаційно-комунікаційний простір, за розробки відповідних алгоритмів досліджень може розглядатися також як гігантський лінгвістичний корпус. Очевидно,
що можливості, які відкриває Інтернет для лінгвістики та лексикографії зокрема, у майбутньому використовуватимуться у багатьох проектах зі складання словників і Інтернет стане надзвичайно корисним джерелом
лінгвістичних досліджень. Перспективним бачимо дослідження функціонування в Інтернет-дискурсі комунікативно-експресивної фразеології, адже велика кількість розміщених матеріалів є текстами здійснюваної тут
в асинхронному та квазі-синхронному режимах комунікації.
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СИНТАКСИЧНІ ТА СЕМАНТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ТЕРМІНА
В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ВТОРИННОЇ ДЕРИВАЦІЇ
У статті розглянуто питання граматичної і лексичної вторинної деривації та проаналізовано спричинені
ними синтаксичні і семантичні трансформації. Серед синтаксичних видів вторинної деривації досліджено
компресію, абревіацію та утворення полікомпонентних субстантивних терміносполучень. Серед семантичних особливу увагу приділено утворенню нових лексичних одиниць шляхом ретермінологізації.
Ключові слова: деривація, термін, значення, трансформація, компресія, абревіація.
В статье рассмотрены вопросы грамматической и лексической вторичной деривации и проанализированы
вызванные ими синтаксические и семантические трансформации. Среди синтаксических видов вторичной
деривации исследованы компрессия, аббревиация и образование поликомпонентных субстантивных терминосочетаний. Среди семантических особое внимание уделено образованию новых лексических единиц путем
ретерминологизации.
Ключевые слова: деривация, термин, значение, трансформация, компрессия, аббревиация.
The paper considers the question of grammatical and lexical types of secondary derivation, and analyzes caused by
them syntactic and semantic transformations. Among syntactic types of secondary derivation, compression, abbreviation
and formation of policomponent substantive terms have been researched. Among semantic ones, particular attention
has been paid to the formation of new lexical units by means of reterminologization.
Key words: derivation, term, meaning, transformation, compression, abbreviation.

Дослідження проблеми вторинної термінологічної деривації посідає у сучасному термінознавстві вагоме
місце, оскільки цей процес значною мірою сприяє збагаченню терміносистем будь-якої галузі. Актуальність
теми зумовлено зростанням ролі термінознавства в умовах інтенсивного розвитку науки і виробництва сучасного глобалізованого світу, що, своєю чергою, спонукає до поглиблення аналізу як основних властивостей
та функцій термінів, так і до детального вивчення шляхів їхнього утворення, особливо таких продуктивних,
як граматична та лексична деривація, які реалізуються шляхом синтаксичних та семантичних трансформацій
вихідних термінологічних одиниць.
Проблемі деривації присвячено чимало лінгвістичних досліджень, проте питання вторинної деривації як
вагомого способу термінотворення галузевих систем залишається відкритим і потребує детального вивчення.
У статті ставимо за мету дослідити процеси вторинної деривації, проаналізувати синтаксичні та семантичні
трансформації, спричинені такими видами деривації, як компресія, абревіація, утворення полікомпонентних
субстантивних терміносполучень, утворення нових термінів шляхом ретермінологізації. Матеріалом дослідження слугували науково-технічні тексти, присвячені проблемам техногенного впливу на довкілля.
Очевидним і незаперечним є факт існування термінів в межах спеціальної мови певного виду діяльності
людини, які зазнають постійних якісних та кількісних змін. Як показали наші спостереження, характерною
ознакою багатьох термінів є властивість ставати основою утворення інших термінів. Це явище відоме в термінознавстві як процес вторинної деривації.
У дослідженні ми опираємось на результати праць таких відомих лінгвістів, як Є. П. Курилович [5], С.
Д. Кацнельсон [3], Л. Н. Мурзін [6], В. М. Никитевич [7], Є. С. Кубрякова [4], Ю. Г. Панкрац [8], В. С. Хра
ковський [9], Х. Марчанд [12], Т. Лайтнер [11]. Більшість дослідників розмежовують граматичну вторинну
деривацію, яка зводиться до синтаксичної, та лексичну або, інакше кажучи, семантичну вторинну деривацію,
яка, на думку Ю. А. Завгороднєва та О. І. Дуди, ґрунтується на звуженні чи перенесенні значення слова [2, c.
201]. У процесі будь-якої деривації змінюються форма (структура) та семантика вихідних одиниць. Ці зміни
можуть бути спрямовані на використання терміна в новому значенні, в новій функції чи на створення нового
терміна через перетворення старого або його комбінації з іншими термінами.
Ми поділяємо думку Є. П. Куриловича [5, с. 25], що лексична деривація полягає у перетворенні семантики
вихідної одиниці, та дотримуємось визначення Л. Н. Мурзіна [6, с. 15], який вважає синтаксичну деривацію процесом перетворення синтаксичної функції вихідної одиниці, а також утворення різних синтаксичних
конструкцій трансформацією певної стрижневої конструкції. Прикладом синтаксичної деривації може бути
трансформація терміна recovery of Frash Sulphur у термін простішої синтаксичної конструкції Frash Sulphur
recovery.
До синтаксичної вторинної деривації відносимо передусім утворення полікомпонентних субстантивних
термінологічних словосполучень за допомогою збільшення числа компонентів атрибутивного ланцюжка.
Простежимо динаміку утворення складного терміна waste water treatment process додаванням означень, виражених іменниками, до терміна process на такому прикладі:
process → treatment process → water treatment process →
waste water treatment process.
У даному випадку зміна форми терміна методом синтаксичної деривації спонукає до звуження та конкретизації його семантичного значення.
Продуктивними видами синтаксичної деривації в термінологічних системах є компресія та абревіація.
Конструктивною щодо них є думка Е. Бенвеніста стосовно таких основних тез теорії деривації, як інтегра© О. М. Іващишин, 2014
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ція одиниць нижчого рівня в складі вищого рівня і перетворювальний характер інтеграції, коли значення чи
функції складним чином організованих одиниць не зводяться до значень чи функцій їх складових [1, с. 42].
Основою компресії може бути термінологічне словосполучення складнішої конструкції або висловлювання, частина речення чи фраза. Одним із засобів компресії в науково-технічних текстах, присвячених проблемам техногенного впливу на довкілля, є атрибутивні ланцюжки препозитивних субстантивних означень,
які вживаються замість постпозитивних означень та сприяють стислості речень, а через них і всього тексту. В процесі утворення термінологічних словосполучень трансформацією із глибинної форми в поверхневу скорочується число синтаксичних позицій зі збереженням загального обсягу інформації. Пропущені
компоненти переходять в імплікацію, а субстантивні словосполучення набувають вигляду сконденсованих
трансформ об’ємних конструкцій з препозитивними означеннями. Наприклад, словосполучення non-catalytic
steam cracking process утворено трансформацією громіздкого словосполучення process of steam cracking
without catalytics, sulphur sensitive catalyst – catalyst that is sensitive to sulphur, hydrocyclone sewage purification
– purifiсation of sewage with the help of hydrocyclon.
Абревіація полягає у фіксованому позначенні слів терміносполучення першими літерами цих слів і є типовою ознакою англійської науково-технічної мови. Терміни-абревіатури представлено у словниках та багатьох додатках до словників. Наприклад, в англо-російському словнику «The Comprehensive English-Russian
Scientific and Technical Dictionary» для терміна RBA зафіксовано значення rescue breathing apparatus, для терміна RCA – raw coal ash, для терміна PTC – positive temperature coefficient, для IPOS – isolation by porous
oxidized silicon, для ICA – international standard atmosрhere [10, с. 668–686]. Такі терміни мають певні переваги
перед термінами, з яких вони утворенні. Вони зручні для користування, оскільки є стислими та короткими
за формою. Проте їх недолік полягає в тому, що вони зрозумілі лише фахівцям певної галузі та у, багатьох
випадках, характеризуються небажаною для термінологічних одиниць ознакою полісемії. Вони можуть збігатись за формою з термінами-абревіатурами інших галузей, позначаючи цілком інші поняття. Наприклад, UT
– underway trials (сірчане виробництво), universal time (екологія); RCP – reinforced concrete pipe (будівельна
галузь), remote-control panel (електротехніка); IR – information retrieval (інформатика), insulation resistance
(електротехніка); SP – shift pulse (електротехніка), soil pipe (екологія) [10, с. 670–694].
Як показав аналіз дериваційних процесів, синтаксична деривація складається з таких паралельних процесів:
– стабілізація складу і форми термінологічних словосполучень та їх адаптація і функціонування, завдяки
чому термінологічні словосполучення можуть виступати як повноцінні мовні знаки;
– переосмислення вихідного термінологічного словосполучення, частини речення чи фрази внаслідок компресії чи абревіації, що сприяє утворенню лаконічнішого, чіткішого, зручнішого для користування терміна.
Слід зазначити, що синтаксична деривація пов’язана з фіксацією лексико-компонентного складу новоутвореного терміна, проте акцент падає на закріплення синтаксичної структури такого словосполучення, яке
відповідає системі граматичних зв’язків мови.
Розглянемо способи семантичної деривації в термінології, зокрема, утворення нових лексичних одиниць
шляхом ретермінологізації, яка є різновидом вторинної деривації і переходом уже існуючого терміна з однієї
дисципліни в іншу з повним або частковим переосмисленням. Якщо в межах однієї галузі термін характеризується чіткою однозначністю, то, проникаючи в іншу галузь чи галузі через ретермінологізацію, він стає
багатозначним, інакше кажучи, набуває властивості полісемії, залишаючись при цьому як правило однозначним у межах конкретної термінологічної системи. Такі терміни відомі під назвою «терміни-деривати». Вони
характеризуються різними, а інколи й протилежними семантичними відтінками.
Простежимо, що відбувається з семантикою вихідної одиниці під час утворення термінів-дериватів. Насамперед проведемо диференціацію термінів за сферами використання:
– терміни, які використовуються як у науково-технічній (позначають спеціальні поняття), так і в побутовій
мові (позначають загальні поняття) : universal time, high quality, general quantity, full measure;
– терміни, які позначають загальнонаукові та загальнотехнічні терміни, які використовуються в галузі
науки і техніки у визначеннях специфічних понять: existing system, functional law, real production, optimistic
method;
– галузеві терміни, властиві конкретній галузі науки чи техніки (desulfitation process, desulphurisation plant,
sulphur mining – сірчане виробництво; regeneration water, atmospheric absorbsion, industrial wastes – галузь
екології);
– аспектні, виділені на основі поділу галузевих відповідно до різного рівня узагальнення – від найбільших
класів (родів) до найменших видів, що відображають окремі аспекти класів. Наприклад, з терміну Sulphur,
який використовується у галузі виробництва сірки як однієї із видів хімічної галузі, відповідають аспектні
терміни Frush Sulphur, elementary Sulphur.
Важливо зазначити, що один і той самий термін може використовуватись у кількох або й у всіх перелічених вище сферах, що на рівні дискурсу зумовлено дією контекстуальних чинників. При цьому, термін може
набувати нового семантичного відтінку під впливом нового контексту висловлювання. Простежимо зміну
семантичних відтінків значення терміна high quality у різних контекстах на таких прикладах:
1) Germany is characterized by high quality of people’s life.
2) The development of any branch of industry needs equipment of high quality.
3) The usage of high quality protection of nature greatly contributes to the development of environment
technologies.
4) High quality decontamination is an inalienable element of field protection.
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У першому реченні high quality використано як вислів побутової мови. У другому реченні воно функціонує як загальнотехнічний термін. У третьому реченні high quality вжите в контексті, який стосується загальних проблем захисту довкілля, тоді як у четвертому зміст контексту звужується до аспектного використання
терміна, обмеженого значенням терміна decontamination для позначення явища, що є невід’ємним елементом захисту довкілля і, таким чином, термін high quality стає компонентом аспектного терміна high quality
decontamination в межах екологічної терміносистеми. Семантика терміна, загалом залишаючись незмінною, у
даному випадку отримує специфічний відтінок під впливом контексту.
Проаналізуємо функціонування та семантику терміна recovery process відповідно до здійсненої нами класифікації. Термін recovery process (процес відновлення) вживається і як науковий та технічний, так і в побутовій лексиці. Цей термін утворився через конкретизацію слова process. Простежимо розвиток уточнюючого,
конкретизуючого елемента в процесі термінологізації слова загальновживаної лексики:
to cover – 1) покривати, прикривати, вкривати; 2) охоплювати, містити в собі;
to recover – 1) вмістити знову; 2) повертати до попереднього стану;
recovery – повернення до попереднього стану, відновлення;
recovery process – процес повернення до попереднього стану, процес відновлення.
Із розвитком галузей науки та виробництва це термінологічне словосполучення проникало в мову фахівців. Як терміном ним користуються у найрізноманітніших галузях, де йому притаманний специфічний
семантичний відтінок: в екології – процес відновлення природних ресурсів, у металургії – процес відновлення
металів, у хімічній галузі – процес відновлення речовин. Простежується спільність стрижневого значення,
а саме – процес повернення речовини чи явища до попереднього стану. Проте, якщо розглянути четвертий
рівень класифікації, тобто його аспектне використання, можна помітити не лише часткову семантичну зміну
зі збереженням стрижневого значення, а й повну втрату вихідного значення. Термін sulphur recovery process
у сірчаному виробництві означає «процес вилучення сірки», тобто виділення її зі сполук, що містяться в породі, під час видобутку, а термін conventional sulphur recovery process – «процес видобутку cірки первинними
і вторинними методами». Як бачимо, втрачається зв’язок із вихідним значенням «процес відновлення сірки»
і термін отримує нові аспектні значення, що існують паралельно з вихідним у галузі. У цьому випадку простежуємо існування полісемії в мові однієї галузі, що виникла в процесі семантичної деривації. Термін sulphur
recovery process, залежно від контексту, може використовуватись зі значеннями процес відновлення сірки,
процес вилучення сірки та процес видобутку сірки, що пов’язано з існуванням трьох видів виробництва цієї
хімічної речовини. Таке явище досить рідкісне в межах однієї терміносистеми, тоді як полісемія термінологічних одиниць поза межами однієї галузі є типовою.
Аналіз деривації термінологічних структур показав, що з семантичної точки зору смисл дериваційного процесу через семантичне переосмислення зводиться до певного семантичного нарощування. Будь-яке похідне
слово не є лише сумою основ чи формантів. Очевидно, нова семантична якість має певне переносне значення.
Так, термінологічне словосполучення sulphur recovery process (у значенні «процес відновлення сірки») утворилось в результаті використання мовних елементів, які відповідають розумінню процесу відновлення як «повернення до вихідного стану» у будь-якому мовному контексті. Інакше кажучи, відбулось перенесення значення
«відновлення» на процес, який дає можливість у сірчаній галузі виробництва отримати чисту речовину в результаті звільнення її від домішок хімічним способом. Термінологічне словосполучення acid reclaiming process
(процес кислотної регенерації) утворилось шляхом перенесення значення загальновживаного виразу reclaiming
process (процес виправлення, процес відновлення) на процес виробництва сірчаної кислоти методом її відновлення, а oil curing process (процес технологічної обробки нафти) – шляхом перенесення значення загальновживаного виразу curing process (процес виправлення, процес лікування) на процеси, пов’язані з очисткою нафти.
Отже, можна стверджувати, що в основі семантичної деривації функціонує метафора. Зазначимо, що утворення
термінологічних одиниць шляхом заміни значення загальновживаних слів через їх переносне вживання, є одним із найпродуктивніших способів поповнення складу термінологічних систем.
Щоб зрозуміти суть семантичної функції деривації, необхідно звернутись, з одного боку, до аналізу логіколінгвістичних і психолінгвістичних аспектів явищ, з іншого – до системи мови в її традиційному плані. Це дасть
змогу точніше та глибше пізнати семантичні зміни вихідної одиниці в процесі «перетворення» на нову одиницю.
Аналіз семантичної деривації дав змогу зробити наступні висновки щодо змін, які відбуваються в семантиці терміна-деривата порівняно з вихідним терміном:
– термін-дериват характеризується меншою кількістю диференційних ознак, ніж вихідне слово (recovery
як вихідне слово володіє значеннями: видужання, відновлення, відшкодування, повернення; recovery як терміндериват – відновлення, вилучення, видобуток);
– вихідне слово збагачується за рахунок нових диференційних ознак терміна-деривата через утворення
нових термінів (до значень видужання, відновлення, відшкодування, повернення додались нові – вилучення,
видобуток);
– у семі терміна-деривата присутні диференційні ознаки ширшого, узагальнюючого характеру, порівняно
з семою вихідного слова (терміни видобуток сірки та вилучення сірки мають ширше значення, ніж термін відновлення сірки);
– у вихідному терміні й терміні-дериваті іноді присутні протилежні, але одночасно й спільні диференційні
значення (видобуток чи вилучення можна визначити як один із наближених видів відновлення сірки в контексті звільнення її від сполучення з іншими елементами).
Оскільки процес деривації може виглядати як послідовне застосування до вихідних одиниць формальних
операцій, що ведуть до утворення нового терміна, доцільно ввести поняття ступеня деривації, дериваційного
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кроку та дериваційного дерева на підтвердження динаміки процесів термінотворення. Під ступенем деривації
розуміємо міру, розмір, масштабність застосування змін для створення нової мовної одиниці на основі певного стрижневого поняття. Він визначається умовною семантичною близькістю чи віддаленістю (відстанню)
між вихідним і новоутвореним терміном. Величину ступеня деривації отримуємо, здійснюючи логічний аналіз порівняння відхилення чи розмежування семантичних значень вихідного та нового понять. Дериваційний
крок – це підтвердження динаміки процесу деривації, його існування та розвитку. Дериваційні кроки можна
зобразити графічно, виявити їх частотність у тій чи іншій дериваційній системі, визначити кількість, простежити їх результати. Поєднання стрижневого поняття деривації з дериваційним ступенем і дериваційним
кроком сприяє створенню картини дериваційного дерева та логічному пізнанню термінології – спільної чи похідної, загальновживаної у різноманітних науках і галузях виробництва чи конкретної, окремої, характерної
лише для певної галузі.
Дослідження синтаксичної та семантичної деривації термінологічних словосполучень у текстах з проблем
техногенного впливу на довкілля сприяло розробці схем дериваційних дерев, як візуальних підтверджень
об’єктивного розвитку терміносистеми галузей техногенного комплексу. Важливо зазначити, що вживання
значної кількості термінологічних одиниць виходить за межі однієї галузі чи окремого комплексу галузей,
об’єднаних однією фаховою спрямованістю. В процесі вторинної деривації один і той самий термін, стаючи
елементом словосполучення, внаслідок впливу конкретизуючих елементів на стрижневу одиницю отримує в
різних галузях науки й техніки новий семантичний відтінок, дещо відмінний від вихідного. Інакше кажучи,
термін стає багатозначним поза межами своєї терміносистеми. Відбувається розгалуження значень одного й
того ж терміна в різних галузях.
Аналіз процесів деривації в англомовній терміносистемі з проблем техногенного впливу на довкілля дає
підстави для висновку про різнопланові шляхи деривації. Дослідження проблеми деривації дало змогу визначити способи паралельних синтагматичних розгортань вихідних символів та закономірності їх можливих
перетворень, знайти основу для протиставлення вихідних одиниць новим, тим, що спричиняють мотивацію,
– мотивованим, джерел деривації – їх результатам, одиниць, що зумовлюють, – зумовленим. Проведений аналіз дозволив з’ясувати моделі деривації і тим самим визначити структуру вторинних одиниць мови в системі
окремої субмови, а також дослідити семантичні наслідки пов’язаних з цим формальних операцій. У прикладному значенні дослідження синтаксичних та семантичних трансформацій, яких зазнає термін у процесі вторинної деривації, та вивчення структури дериваційних дерев відкривають перспективу вдосконалення процесу вивчення галузевих термінологічних систем, зокрема й під час навчання іноземної мови за фахом, яке
завжди включає елементи галузевої орієнтації знань.
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Особливості структури англійських двомовних глосаріїв та словників «важких слів», О.О. Каліберда. У
статті розглядається розвиток середньовічної англомовної лінгвістичної лексикографії в аспекті вдосконалення принципів розкриття семантичної структури лексичної одиниці. Показано, що перехід від укладання
латинських глосаріїв до словників англійської мови започаткував лінгвістичний підхід до представлення значення лексичної одиниці.
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Особенности структуры английских двуязычных глоссариев и словарей «трудных слов», О.А. Калиберда.
В статье рассматривается развитие средневековой английской лингвистической лексикографии в аспекте
усовершенствования принципов раскрытия семантической структуры лексической единицы. Показано, что
переход от составления латинских глоссариев к словарям английского языка положил начало лингвистического похода к представлению значения лексической единицы.
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Structural characteristic features of English bilingual glossaries and «hard words» dictionaries, O.A. Kaliberda.
The article examines medieval English linguistic lexicography development in the aspect of improving principles
of lexical unit semantic structure disclosure. It is shown that transition from compiling Latin glossaries to English
language dictionaries initiated a linguistic approach to presentation of lexical unit meaning.
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Всебічне та повне відображення семантичної структури лексичної одиниці є найскладнішим завданням
для лексикографії. Користувач звертається до словника, щоб дізнатись або уточнити значення будь-якого
слова. Отже, інтенція словника – забезпечити чіткий опис лексичної одиниці, який не допускає двоякого розуміння або тлумачення. Головна увага нашого дослідження зосереджена на тому, як у процесі розвитку лексикографічної практики вдосконалювались підходи до представлення внутрішньої форми лексичної одиниці.
Мета статті полягає у виявленні принципів презентації семантичної структури лексичної одиниці в лінгвістичному словнику англійської мови в діахронічному аспекті. У відповідності до поставленої мети вирішується завдання: проаналізувати англійські двомовні глосарії та словники «важких слів» і виявити лексикографічні підходи до розкриття значення вхідного слова. Об’єктом дослідження виступає англомовна лінгвістична
лексикографічна парадигма. Предметом дослідження є складники мега-, макро- та мікроструктури.
У зв’язку зі зростанням ролі національних мов у середньовічній Західній Європі та поступовим ослабленням впливу латини лексикографічна діяльність в Англії набуває нових рис і відбувається поступовий перехід
від латино-латинських глосаріїв до укладання латино-англійських або англо-латинських глосаріїв для англійців. У XV столітті лексикографічна форма глосарія зазнає змін, що певним чином наближає її до сучасного
розуміння поняття «словник».
Уперше в англомовній лексикографії лексична одиниця починає розглядатися з лінгвістичних позицій в
англо-латинському словнику «Promptorium Parvulorum, Sive Clericorum» (1440 р.), який фактично став попередником сучасних двомовних словників. Його алфавітна макроструктура складалася з окремих списків лексичних одиниць, відібраних за приналежністю до певної частини мови. Переважно були представлені іменники та дієслова. Деякі словникові статті в «Promptorium Parvulorum, Sive Clericorum» містили інформацію про
полісемантичність вхідних слів та фіксували приклади вживання лексичних одиниць у мовленні [16, с. 672;
18, с. 10]. Але в цілому елементарна мікроструктура не дуже відрізнялась від попередніх глосаріїв і складалась із вхідного слова англійською мовою та латинського перекладеного еквівалента.
Поліпшенням мікроструктури словників у процесі лексикографічної обробки лексичних одиниць стало
введення нормативних позначок. Уперше вони застосовуються в латино-англійському словнику «Medulla
Grammaticae» (1460 р.) і представляють собою схематичний знак у вигляді хреста біля лексичних одиниць зі
зловісним значенням. Це свідчило «про намір переписувача ввести у словник особливі позначки, що вказують
на ставлення англійців до позначуваних цими лексичними одиницями явищ» [8, с. 11].
У традиціях двомовної латино-англійської або англо-латинської лексикографії була укладена низка
словників: «Catholicum Anglicum» (1483 р.), «Hortus Vocabulorum» (1500 р.), «Dictionarius Liber» (1538 р.),
«Abcedarium Anglico-Latinum» (1552 р.) Р. Хулоета, «Dictionarium Latino-Anglicum» (1552 р.), «Manipulus
Vocabulorum» (1570 р.) П. Левінса, «Bibliotheca Scholastica» (1589 р.) Дж. Райдера. Їх алфавітна макроструктура відбивала повсякденну побутову лексику, а також релігійну термінологію [10, с. 58]. Уперше зазначається
приналежність лексичної одиниці до певної частини мови шляхом укладання окремих списків. Трансформуються принципи відбору лексичних одиниць у словник. Якщо для глосарія вони відбиралися з певного тексту,
що мав культурну, інтелектуальну або релігійну значущість, то перші словники вирізняє повна самостійність,
оскільки відбір здійснювався із багатьох текстів [7, с. 68], і вхідні слова розглядалися як одиниці мови, а не
мовлення.
Будова мікроструктури все ще відтворює форму статті двомовного глосарія: вхідне слово – перекладний еквівалент. Кожній лексичній одиниці відповідало стільки словникових статей, скільки значень у ній
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виділялося. Ієрархічна асиметрична мікроструктура словника, коли різні значення групуються навколо однієї
лексичної одиниці, виникає пізніше у XVII – XVIII століттях [3, с. 23]. Вводиться нормативна позначка. У
деяких статтях відзначається полісемантичність вхідних слів та подаються приклади, що ілюструють уживання лексичної одиниці, але практика використання цитат уперше проявилася в нечіткій формі у міжмовних
словниках у вигляді нечисленних ілюстративних речень [21, с. 30].
Усе XVI століття характеризується виникненням, розвитком та удосконаленням двомовних словників національними західноєвропейськими мовами. Основне завдання англійської лексикографії до початку XVII
століття – допомогти читачу оволодіти іноземною мовою [7, с. 69; 11, с. 26; 18, с. 14], зокрема, до XV століття
– латиною, а в XVI столітті – новими західноєвропейськими мовами.
Пізніше, кінець XVI століття – початок XVII століття, при укладанні словників увага зосереджується на
тлумаченні саме англійських лексичних одиниць, оскільки англійська мова протягом усієї історії свого розвитку постійно поповнювалася запозиченнями з інших мов. На цей лінгвальний процес впливали і позамовні
фактори: контакти англійців з народами інших країн, початок колонізаторської діяльності, географічні відкриття, а також збільшення видання книг багатопланової тематики. Все це сприяло інкорпоруванню в словник
англійської мови елементів із різнорідних живих мов.
Цей період англійської лексикографії характеризується переходом від перекладних словників до укладання словників, що тлумачать безпосередньо англійську лексику, але не всю, а так звані «важкі слова» [2, с. 52;
10, с. 59]. Серед таких лексичних одиниць виокремлюються: 1) запозичення з грецької та латини (найбільша
група лексичних одиниць, що запроваджувалась в англійську мову вченими, письменниками, перекладачами); 2) застарілі англосаксонські лексичні одиниці, вживання яких стало модним серед письменників, поетів,
вчених того часу; 3) численні запозичення з нових західноєвропейських мов, що все більше проникали в англійську мову завдяки політичним, економічним та культурним контактам народів Європи.
Поява у функції перших тлумачних довідників англійської мови словників «важких слів» викликана специфічними умовами розвитку англійської мови в ранньоанглійський та середньоанглійський періоди, оскільки у зв’язку з особливостями історичного розвитку англійський народ протягом століть жив в умовах дво- і
навіть тримовності, то найбільш продуктивним засобом поповнення словникового складу мови стають запозичення насамперед із класичних мов [19, с. 173].
З огляду на це досить популярним стає словник рідної мови, в якому особлива увага приділяється так
званим «ученим словам» латинського, давньогрецького, арабського походження, лексичним одиницям, що
були важкими для розуміння та потребували тлумачення [1, с. 49]. Переліки таких слів стали об’єднуватися у
словники, розраховані на широке коло читачів. Значне розширення словникового складу англійської мови за
рахунок запозичень певним чином сповільнило процес його нормалізації та призупинило появу тлумачного
словника англійської мови [5, с. 10], проте укладання словників «важких слів» в англійській практичній лексикографії відповідало нагальним потребам соціально-культурного розвитку суспільства.
Першим англійським словником, що відобразив зазначені лінгвістичні процеси, став «A Table Alphabetical»
(1604 р.) Р. Кодрі. Він започаткував традицію укладання словників «важких слів» [20, с. 639]. Мета його створення – пояснення незнайомих лексичних одиниць латинського походження, що увійшли в англійський лексикон у попередні сторіччя, а не розробка повного інвентарю всіх лексичних одиниць мови [15, с. 186]. У першій
частині словника пояснювались принципи користування довідником, а друга частина містила реєстр вхідних
слів [18, с. 18]. Словник нараховував 2500 вхідних слів, розташованих у грубому алфавітному порядку.
Відбір лексичних одиниць здійснювався за принципом «важкого слова» з різних писемних джерел, переважно з Біблії та проповідей, але реєстрація релігійної та християнської термінології не була першорядною
інтенцією словника [16, с. 67]. Р. Кодрі маркував лише запозичені слова з грецької мови за допомогою літери
«g». або літер «gr». та слова французького походження – позначкою «§». Непозначені лексичні одиниці вважалися латинського або давньоєврейського походження [17, с. 33]. Семантизація вхідних слів здійснювалася
за допомогою одного або двох англійських синонімів.
Відсутність уніфікованих правил уведення лексичних одиниць у словник призвела до того, що деякі вхідні
слова починалися з великої літери, інші – з малої. В одних статтях іменники вказувалися в однині, а в інших
– у множині. Дієслова подавалися у формі інфінітива з часткою to, а інші – без неї [8, с. 12-13]. Однак відзначається, що перший словник «важких слів» «A Table Alphabetical» став попередником англійських тлумачних
словників [9, с. 125; 10, с. 60] та заклав основи одномовної англійської лексикографії.
Всі словники, що з’явилися після «A Table Alphabetical», укладені за такими принципами: 1) педагогічний
принцип – пояснювати для тих, хто не розумів; 2) принцип «важкого слова» – подавати ті лексичні одиниці,
які ймовірно не будуть зрозумілі [12, с. 31]; 3) принцип етимологічної інтерпретації; 4) принцип енциклопедичного опису [16, с. 49], сутність якого полягає у відборі лексичних одиниць з енциклопедичною природою,
що стосуються різних галузей людського пізнання.
Наприклад, мегаструктура «The English Dictionarie: or an Interpreter of Hard English words» (1623 р.) Г. Кокрема складалася з трьох частин. До першої увійшли нові лексичні одиниці, до другої – вульгаризми та просторічна лексика, остання – описує вхідні слова, що мають енциклопедичну природу та позначають назви
богів, птахів, диких тварин, чудовиськ, змій, рік, трав, собак, каменів, дерев, риб [4, с. 205; 10, с. 63; 15, с. 187;
16, с. 68; 18, с. 20].
У словнику «Glossographia» (1656 р.) Т. Блаунта здійснюється спроба застосувати новий лексикографічний
принцип: фіксувати тільки ті лексичні одиниці, які наявні в мові певного періоду в літературних джерелах [1,
с. 49; 7, с. 70; 10, с. 65; 15, с. 187]. Також у «Glossographia» простежується чітка концепція енциклопедичного
опису лексикону, що стосується багатьох аспектів життя людини у різних галузях знання (богослов’я, право,
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медицина, математика, геральдика, анатомія, війна, музика, архітектура). Крім того, зазначається джерело запозичення лексичної одиниці, тобто вперше відображається етимологічна характеристика, а також вказується
автор, у творах якого це слово було виявлено. У словнику «An English Expositor» (1616 р.) Дж. Буллокара
фіксуються терміни з логіки, філософії, права, медицини, астрономії.
На рівні мікроструктури у словниках «важких слів» для пояснення вхідних слів використовувалися синонімічні ряди, що поступалися місцем розгорнутим дефініціям, які нерідко містили енциклопедичний матеріал [2, с. 52], а запозичена лексична одиниця ставала джерелом етимологічної характеристики. У структурі
словників Дж. Буллокара, Г. Кокрема та Т. Блаунта для розкриття семантики лексичної одиниці вперше були
використані візуальні ілюстрації [19, с. 174; 22, с. 101].
Основною тенденцією в розвитку англійської лексикографії протягом XVI – XVII століть було укладання
словників «важких слів». Їх об’єднував спільний принцип відбору вхідних слів, що ґрунтувався на авторській
настанові включати у словник тільки запозичення з латини, грецької мови, нових західноєвропейських мов,
а також застарілу англосаксонську лексику. Повсякденні слова англійської мови ігнорувалися. В перших англійських одномовних словниках семантична структура лексичних одиниць розкривалася за допомогою низки синонімів, фіксації прикладів уживання в мовленні, нормативних позначок, морфологічної приналежності,
введення візуальних ілюстрацій, зазначення полісемантичності та етимологічної характеристики.
Результати і перспективи подальшого дослідження полягають у розробці та доповненні загальних проблем
лексикографії, прогнозуванні актуальних, перспективних шляхів розвитку англомовної лексикографії, виявленні еволюції принципів семантизації лексичних одиниць.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ТЕРМІНОЛОГІЮ В ДИПЛОМАТИЧНІЙ МОВІ
У статті йдеться про особливості термінології у мові дипломатії, шляхи її розвитку, роль запозичень та
інтернаціоналізмів у побудові терміносистеми даної фахової субмови.
Ключові слова: дипломатична мова, термінологія, запозичення, інтернаціоналізми.
Статья анализирует особенности терминологии в языке дипломатии, пути его развития, роль заимствований и интернационализмов в построении терминосистемы данного профессионального подъязыка.
Ключевые слова: дипломатический язык, терминология, заимствования, интернационализмы.
The article highlights peculiarities of terminology in the diplomatic language, ways of its development, the role of
borrowings and internationalisms in shaping of the term system of this professional sublanguage.
Key words: diplomatic language, terminology, borrowings, internationalisms.

Піднесення різних галузей народного господарства, науково-технічний прогрес, розвиток міжнародних
відносин вносить значні зміни до лінгвістичної моделі світу. Однією з таких найістотніших змін є те, що переважаючу частину лінгвістичного фонду складає фахова лексика, і доля термінів у лексичному складі мови у
зв’язку з цим стрімко зростає. Кількісні та якісні зміни, що відбулися в науці й техніці, сприяли збільшенню
кількості субмов, терміносистем, взаємозбагаченню їхнього лексичного складу як на рівні однієї мови, так
і на міжмовному рівні. Вагомий внесок у вивчення й розвиток термінології зробили такі видатні вчені, як
Д.С.Лотте [2], О.О.Реформатський [4], О.В.Суперанська [5], Т.Р.Кияк [1], Е.Вюстер [6] та інші.
Метою нашого дослідження є аналіз термінології у мові дипломатії, шляхів запозичень у терміносистему
дипломатії української мови, поєднання інтернаціонального і національного у даній субмові.
Мова дипломатичних документів – це та мова, якою дана держава говорить із зовнішнім світом, з мови
дипломатичних документів судять неабиякою мірою про особу держави. Дипломатія, як і будь-яка інша діяльність, має свою термінологію. Дипломатична мова містить багато професійних термінів, які означають
одне і теж для дипломатів різних країн, але не завжди зрозумілі людям, що говорять однією мовою.
На матеріалі дипломатичних текстів стає очевидним, що для них характерно вживання термінології з різних областей; наявність різноманітних даних, переданих різними засобами, що типово для аргументованості
і точності; атрибутивні конструкції та інші способи стиснення виразів (дієприкметникові звороти, інфінітивні
конструкції); переважають прості і короткі складнопідрядні речення.
Як і весь лексичний склад мови, термінологія дипломатичної діяльності виникла, існує і розвивається в
тісній взаємодії з явищами зовнішнього світу. Її екстралінгвістична, соціальна обумовленість виступає особливо яскраво. Багато термінів даної галузі виникли у ранній період розвитку суспільства, дипломатичних
відносин і функціонують у мові до теперішнього часу. До екстралінгвістичних факторів належать виникнення
держави, виникнення і розвиток міжнародних відносин, зародження дипломатії. Між виникаючими державами кордони були нечіткі і невстановлені. Суперечки вирішувалися не лише зброєю, а й шляхом переговорів,
тому неминуче виникає і своя дипломатія. Поступово молоді країни засвоювали прийоми і звичаї римської
дипломатії. У дипломатичні зносинах з Римською імперією вони використовували латинську мову.
У XIX – XX ст. більшість держав прагне до вживання рідної мови в офіційних стосунках з іншими державами. Проте, великий вплив на розвиток дипломатичної термінології здійснила латинська, а пізніше і французька мова. Певний вплив в якості міжнародної мови в ХХ та ХХІ столітті на розвиток термінології цієї області починає чинити англійська мова. Велика частина термінів відноситься до запозичень з цих мов у різних
формах: власне запозичення як альтернат, аташе, демарш, ультиматум, і кальки: дипломатичний корпус,
морський аташе, політика експансії. Входячи в мову, запозичене слово може взагалі не піддаватися асиміляційним процесам, зберігати вигляд тієї мови, з якої воно запозичене. Наприклад:модус вівенді, персона грата/
нон-грата, статус кво та ін. Однак лінгвісти стверджують, що не можна говорити про повну асиміляції в
морфологічному відношенні. Таким чином, у даної групи запозичень в дипломатичному лексиконі повної
асиміляції не спостерігається, їх легко можна розпізнати як слова іноземного походження.
Якщо говорити про причини запозичення термінів, головна з них, на наш погляд в тому, що термінологія
даної діяльності вирізняється тісними і жвавими міжнародними зв’язками, а також відчуває іноземний вплив.
Опинившись перед завданням ввести в рідну мову поняття, важливе для міжнародного спілкування, і яке вже
має в іноземній мові позначення, українська мова, наприклад, могла взяти його як іноземне слово (блокада,
інтервенція) або створити для нього новий еквівалент (економічна співпраця), або передати його функцію вже
існуючому рідному слову (дипломатична нота).
Дипломатична мова як функціональний стиль має свою систему термінології, в якій присутній великий
список інтернаціональної лексики. У основному це запозичення з латинської і французької мов, деякі також з
грецької мови. Термінологія, за визначенням, є тим засобом, який допомагає уникнути і не допускати множинності сенсу. Без сумніву, дипломатична термінологія відображає ту історичну обстановку, під час якої вона
функціонує. Жанрова своєрідність у відборі мовних одиниць виявляється при складанні дипломатичних документів. Дослідження джерел формування дипломатичної термінології дозволяє назвати такий шлях її формування, як запозичення іншомовних термінів: наприклад в українській мові слово (протокол) (фр.), (дипломатія)
(від латинської через французьку мову); у російській мові аташе (фр.), комюніке (фр.); в англійській мові аide
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memoire (фр.), charge d’affaires (фр.) diplomatic corps. Дане словосполучення складається з двох слів з різних
мов: diplomatic – англійське слово (дипломатичний), «corps» – французьке слово (тіло / корпус / конструкція).
При розгляді запозичень у сфері дипломатії звертає на себе увагу проблема асиміляції запозичених слів.
При калькуванні запозичене слово перекладається українською мовою, запозичується його морфологічна
структура і семантична вмотивованість, наприклад: cultural attaché – культурний аташе. Калькуватися можуть
також словосполучення: diplomatic corps – дипломатичний корпус.
Запозичені слова дипломатії у французькій мові в основному латинського походження, наприклад:
chancelier, ministre, consul, note, declaration. Склад дипломатичної термінології являє собою сукупність лексичних засобів, уживаних у спеціальній області людської діяльності. Вона носить книжковий характер, в той
же час жанром документа визначається проникнення розмовних елементів.
Використання іншомовної лексики є одним з активних шляхів утворення дипломатичної термінології,
зростання кількості інтернаціоналізмів у даній терміносфері віддзеркалює тенденції міжнародного кооперування, інтеграції багатьох галузей. Інтернаціоналізація словникового складу мов відбувається в умовах конвергентного розвитку, в першу чергу пов’язаного з процесами мовних контактів.
Під інтернаціоналізмом слід розуміти слова, які внаслідок їх вживання у багатьох мовах (принаймні в трьох)
набули наднаціональний характер. Варто також зазначити, що говорячи про інтернаціональність того чи іншого
терміна, маємо на увазі не лише зовнішню подібність звучання чи написання (тобто зовнішню форму, яка є «конфігурацією терміна, його фізичною формою та складається з фонетичної форми та форми письмової» [6, c. 34-35]),
але й внутрішню форму, мотивацію терміна, його буквальне значення, яке також може бути інтернаціональним.
Наведемо приклади інтернаціоналізмів у терміносистемі дипломатії, які зустрічаються в таких мовах як
українська, англійська, німецька, французька, російська. Як ми бачимо з переліку вищенаведених мов, терміни відносяться до мов трьох різних груп: романської, слов’янської, германської. Слід нагадати про те, що
англійська, французька та російська вважаються офіційними мовами в міжнародній організації ООН. В якості
ілюстрації пропонуємо таблицю:
Мови
українська
англійська
німецька
російська
французька

аташе
attaché
Attachee
атташе
attaché

меморандум
memorandum
Memorandum
меморандум
memorandum

Терміни
ізоляція
isolation
Isolation
изоляция
isolation

тактика
tactics
Taktik
тактика
tactique

делегація
delegation
Delegation
делегация
delegation

Дипломатична термінологія – одна з найдавніших терміносистем, що йде корінням в XI століття. Вона розвивалася і збагачувалася разом з розширенням міжнародних і міждержавних зв’язків. Дипломатична термінологія, що пройшла значний шлях свого розвитку з XI по XVIII століття, в XIX столітті стабілізувалася, набула
кодифікованої норми, остаточно сформувалася як система, де збереглися застарілі слова і звороти, наприклад
звертання Ваша Ясновельможність. Цей архаїзм вживається в дипломатичних зносини і до теперішнього часу
незалежно від того чи представляє цей дипломат республіку або монархію. Дипломатична термінологія української мови набула свого розквіту з часів набуття Україною своєї незалежності, коли постала необхідність
у формуванні національної термінології, у складанні термінологічних словників, які б відповідали світовим
стандартам, з метою вивести національну термінологію на інтернаціональний рівень, враховуючи як світовий
досвід, так і її національну специфіку.
Поза сумнівом, ранні етапи розвитку відзначалися залежністю способу номінації від рівня розвитку термінотворчих традицій національної мови; в той час як на сучасному етапі посилюється інтернаціоналізація, спостерігається певне нівелювання у доборі національних засобів. Ще однією з причин нестабільності розвитку
української термінології та термінографії був і, на жаль, часто залишається, факт певної, а інколи навіть дуже
великої, залежності українських термінологічних систем від російської термінологічної основи. Буває й інша
крайність: щоб не використовувати російських кальок, автори інколи вдаються до новотворів, використання
діалектизмів, що також не сприяє розвиткові термінології на належній науковій основі [3, c. 22].
На нашу думку при формуванні українських терміносистем слід мудро поєднувати і національне, і інтернаціональне, беручи за основу мову-продуцент терміну, а також його вмотивованість. Дана методика була застосована
при формуванні тлумачного україно-англо-німецько-фрвнцузько-російського словника дипломатичних термінів.
Термінологи більшості країн світу прагнуть у сучасних умовах обміну інформацією поєднати елементи як інтернаціональності терміносистем для полегшення міжнародного спілкування, так і національної самобутності.
Розвинута дипломатична термінологія сприятиме розвитку міжнародних відносин України з іншими державами.
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СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКИХ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ТЕРМІНІВ
У статті розглянуто результати аналізу синтаксичного способу утворення багатокомпонентних стоматологічних термінів на основі англомовного словника «Mosby’s Dental Dictionary». Виявлено основні найбільш
продуктивні моделі багатокомпонентних термінів-словосполучень у підмові стоматології.
Ключові слова: структурний аналіз, модель багатокомпонентного стоматологічного терміна.
В статье рассмотрены результаты анализа синтаксического способа образования многокомпонентных
стоматологических терминов на основе англоязычного словаря «Mosby’s Dental Dictionary». Определены
основные наиболее продуктивные модели многокомпонентных терминологических словосочетаний в стоматологической терминологии.
Ключевые слова: структурный анализ, модель многокомпонентного стоматологического термина.
The article highlights the outcomes of a structural analysis of multi-component term-combinations on the basis of
«Mosby’s Dental Dictionary». The main productive models of dental multi-component term-combinations are determined.
Key terms: structural analysis, dental multi-component term-combination model.

Аналіз галузевих терміносистем є одним із провідних напрямів сучасних лінгвістичних досліджень. Зокрема, багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців присвячено вивченню медичної термінології (Абрамова Г. А., Мотченко І. В., Маджаєва С. І., Пестерова Н. В., Соколов В. В., Янков А. В.). Окремі аспекти
фармацевтичної терміносистеми вивчала Філімонова Г. І. (1995), дослідження офтальмологічної термінолексики провела Швецова С. В. (2005), особливості кардіологічної лексики досліджувала Смірнова К. В. (2012),
вивченню термінолексики біотехнологій присвячено дисертаційне дослідження Кудінової Т. А. (2006), певні
аспекти термінотворення підмови стоматології вивчали Коновченко Н.Д. (2004), Дудецкая С. Г. (2007). Увага
багатьох лінгвістів зосереджена на вивченні саме багатокомпонентних термінів, що домінують у більшості
терміносистем [1-5]. Переважання термінів-словосполучень у сучасних термінологіях є загальною тенденцією зумовленою необхідністю позначення і уточнення нових складних понять та явищ у процесі їх пізнання та
виявлення специфічних ознак.
Для термінів-словосполучень (ТС) характерні такі ознаки: стислість форми, відсутність експресії, стилістична нейтральність, прозорість семантики, тенденція до моносемії в межах терміносистеми. ТС мають вагомий дериваційний потенціал, оскільки вони допомагають сформулювати нове поняття за рахунок перетину
понятійних варіантів компонентів, що входять до складу ТС [1, с. 107].
Вивчення термінотвірних особливостей стоматологічних ТС є актуальним з огляду на невпинне зростання поняттєвого арсеналу стоматології та ускладнення її метамови. Грунтовне дослідження структури ТС та
визначення продуктивних моделей їх формування є важливим для вдосконалення методики стандартизації
нової стоматологічної термінології та для забезпечення автоматизованого пошуку інформації.
Метою статті є проведення аналізу синтаксичного способу творення англійських стоматологічних БТС та
виявлення продуктивних моделей утворення БТС у підмові стоматології.
Матеріалом дослідження слугували 1019 термінів, відібраних методом суцільної вибірки із англомовного термінологічного словника «Mosby’s Dental Dictionary» [6].
У термінологічних дослідженнях багатокомпонентні термінологічні словосполучення позначаються різними найменуваннями: полівербальні терміни, терміни-ланцюжки, багаточленні терміни, полілексемні терміни, складноструктурні субстантивні словосполучення, багатокомпонентні термінологічні словосполучення,
складені терміни, термінологічні конструкції, термінологічні комплекси. Ми використовуємо термін «багатокомпонентні терміни-словосполучення» (БТС) як найбільш прийнятний. Багатокомпонентними термінамисловосполученнями вважаємо окремо оформлені, семантично цілісні сполучення, що складаються із трьох
або більше слів. За кількістю терміноелементів досліджувані стоматологічні БТС поділяємо на три-, чотири-,
п’яти- та шестичленні. Компонентом БТС слугує однослівна лексема. Незалежно від кількісного складу БТС,
його стрижневий елемент визначає родове поняття, а визначальні елементи уточнюють це поняття.
У результаті дослідження виявлено, що найчисельнішою групою серед стоматологічних БТС є трикомпонентні терміни-словосполучення (ТТС) – 759 одиниць (75% від загальної кількості багатокомпонентних
термінів). Утворення ТТС відбувається на основі двокомпонентних термінологічних словосполучень за 12
моделями. Найбільш поширені ТТС можемо класифікувати як ад’єктивно-іменні, іменні, прийменниковоіменні та комбіновані. Кожен термін складається із стрижневого слова, що вказує на родове поняття, та залежних компонентів, що називають видові ознаки. Найбільш частотними моделями ад’єктивно-іменних ТТС
є: A + N1 + N2 (215): abnormal tooth mobility (патологічна рухомість зубів), periodontal ligament nerves (нерви періодонтальної зв’язки), hereditary enamel hypoplasia (вроджена гіпоплазія емалі); A1 + A2 + N (200):
submandibular salivary gland (піднижньощелепна слинна залоза), benign migratory glossitis (доброякісний мігруючий глосит – запалення язика), removable partial denture (знімний мостоподібний зубний протез). Компоненти ад’єктивно-іменних ТТС можуть бути виражені однокореневими та афіксальними лексемами або
складними та складнопохідними прикметниками (відповідно – 555 та 53); однокореневими та афіксальними
або складними та складнопохідними іменниками (відповідно – 714 та 12), епонімами у загальному відмінку
(7). Складні слова можуть бути виражені поєднанням іменника з іменником: water-turbine dental unit (стома© Н. В. Кучумова, 2014

28

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

тологічна установка з водяною турбіною), temporomandibular pain-dysfunction syndrome (больовий синдром
скронево-нижньощелепної зв’язки). У ролі складних слів можуть також виступати прикметник із іменником:
single-tooth subperiosteal implant (субперіостальний імплантат одного зуба); ultra high-speed handpiece (високошвидкісний наконечник бормашини), hard-alloy dental drill (твердосплавний стоматологічний бор).
У досліджуваній вибірці виявлено 6 варіантів моделей іменних ТТС. Серед них найбільш поширеною є
модель N1 + N2 + N3 (117): root canal file (файл для лікування каналів кореня зуба), air turbine handpiece (наконечник для турбінної бормашини з пневматичним приводом), root canal spreader (зонд для пломбування
кореневого каналу). Виявлено також 2 варіанти моделі прийменниково-іменних ТТС: N1 + Prep. + N2 (67), N +
Prep. + Eponym (3): abutment of implant (зуб для кріплення імплантанта), dehydration of gingiva (зневоднення
тканини ясен), mummification of pulp (висихання тканини пульпи), curve of Wilson (фронтальний вид вигину гострих кінчиків зуба). Компонентами іменних ТТС можуть бути терміни (стоматологічні, загальномедичні та
загальнотехнічні) або загальновживані слова. Стрижневі слова та означальні елементи виражені, здебільшого,
однокореневими та афіксальними лексемами (465): root canal therapy (лікування каналів кореня зуба), denture
inclusion markers (тимчасові маркери відтискної поверхні при виготовленні знімних протезів), root canal orifice
(верхівковий отвір кореня зуба); складними та складнопохідними словами і термінами (8): cross-arch bar splint
(стоматологічний пристрій для запобігання зміщення зубів), dihydroxyaluminium sodium carbonate (дигідроксиалюміній карбонат натрію), chlorhexidine chip therapy (спосіб лікування хвороб періодонту за допомогою
хлоргексидину); епонімами у загальному та присвійному відмінках (18): Kurer anchor system (використання
штифтів для закріплення коронок), line of Retzins (послідовне розташування різних шарів емалі під час формування коронки), Palmer’s tooth notation (система позначення зубів за номером та квадрантом).
Крім того, виявлено 9 моделей комбінованих ТТС, серед яких найпоширенішими є такі: Part.II + N1 +
N2 (29): underdeveloped tooth tissue (недорозвинені тканини зуба), fixed bridge prosthesis (незнімний частковий зубний протез); inflamed parotid gland (запалення навколовушної залози); Part.II + A + N (18): pointfilled endodontic tooth (зуб, запломбований внутрішньоканальним штифтом), computerized digital radiography
(комп’ютерна цифрова рентгенографія); fixed partial denture (незнімний мостоподібний зубний протез); A +
Part.I + N (17): dental extracting forceps (щипці для видалення зубів), mandibular gliding movement (плавні рухи
нижньої щелепи), abrasive polishing agent (абразивний порошок для чищення зубів).
Чотирикомпонентні стоматологічні терміни-словосполучення (ЧТС) представлені 44 моделями. ЧТС складають 20 % від загальної кількості БТС. Найбільш поширеними є 7 моделей: A + N1 + Prep. + N2 (38): afferent
nerves of teeth (аферентні нерви зубів); A + N1 + N2 + N3 (27): periodontal ligament blood vessels (кровоносні
судини періодонтальної зв’язки); A1 + A2 + A3 + N (22): temporomandibular extraoral radiographic examination
(позаротове рентгенологічне обстеження скронево-нижньощелепної зв’язки); N1 + N2 + N3 + N4 (17): baby
bottle tooth decay («пляшечковий» карієс – карієс немовлят); N1 + Prep. + A + N2 (16): gingivectomy in edentulous
area (хірургічне видалення тканини ясен беззубих ділянок); A1 + A2 + N1 + N2 (13): removable partial denture
retention (фіксація знімного мостоподібного зубного протеза); A1 + N1 + A2 + N2 (13): plastic tip ultrasonic scaler
(ультразвуковий пристрій із пластмасовим наконечником для видалення зубного каменю).
П’ятикомпонентні терміни-словосполучення (ПТС) підмови стоматології складають 4,6% від загальної
кількості БТС. Вони утворюються за 25 моделями. Серед них найбільш поширеними є такі моделі: A1 + N1
+ Prep. + A2 + N2 (8): fibrous matrix of periodontal ligament (волокниста матриця періодонтальної звязки); N1
+ Prep. + N2 + A + N3 (4): shoulder of blade endosteal implant (виступ клиноподібного внутрішньокісткового
імплантату); A1 + A2 + A3 + A4 + N (3): lateral facial extraoral radiographic examination (бічне лицеве позаротове
рентгенологічне обстеження); N1 + N2 + Prep. + N3 + N4 (3): air application in calculus identification (використання повітря для виявлення зубного каменю); A1 + N1 + A2 + A3 + N2 (3): lateral jaw extraoral radiographic
examination (бічне позаротове рентгенологічне обстеження щелеп). Серед ПТС 6 моделей виявлено двічі, 13
моделей представлені лише одним прикладом, що свідчить про намагання якомога точніше диференціювати
номінацію.
Досліджувана вибірка БТС містить також незначну групу шестикомпонентних термінів-словосполучень
(ШТС) (0,6% від загальної кількості БТС), які формуються за 6 моделями (виявлені лише один раз): A1 + N1
+ Prep. + N2 + A2 + N3 (1): inferior border on mandible radiographic examination (нижня межа нижньої щелепи
на рентгенограмі); Adv. + Part.II + N1 + Prep. + A + N2 (1): apically repositioned flap in mucogingival surgery
(пересадка тканини біля верхівки кореня зуба під час операції на слизовій ясен), A + N1 + Prep. + N2 + Symb. +
N3 (1): gingival hypoplasia in vitamin A deficiency (гіпоплазія ясен, спричинена недостатністю вітаміну А). ШТС
дуже громіздкі, і тому є малопродуктивними та малочастотними.
Як і в інших галузевих термінологіях, довгі стоматологічні БТС часто перетворюються в абревіатури у
зв’язку з їх частим використанням та з метою економії мовних засобів для швидкої передачі максимуму інформації, наприклад: necrotizing ulcerative periodontitis → NUP (гнійно-некротичний виразковий періодонтит), Periodontal Screening and Recording → PSR (метод швидкого огляду усіх зубів за допомогою зонду з
тупим наконечником і запис показників відповідно до шести ділянок ротової порожнини), mesial, occlusal
and distal surfaces cavity → MOD cavity (порожнина на медіальній, оклюзійній та дистальній поверхнях зуба),
anterior middle superior alveolar injection → AMSA injection (ін’єкція цифровим шприцом у піднебіння для знечулення пульпи, лицевих та язикових періодонтальних тканин передніх зубів та премолярів верхньої щелепи
без знечулення губ та лицевих м’язів), Eutectic Mixture of Local Anesthetics → EMLA (місцевий анестетик, що
містить одинакові кількості лідокаїну та прилокаїну), myofascial pain dysfunction syndrome → MPD syndrome
(хронічний біль, спричинений різними чинниками та стисненням волокнистої сполучної тканини).
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Іншим проявом закону економії мовних засобів у стоматологічній термінології є усування малозначимих ознак та утворення складних слів у назві терміна, наприклад: acute necrotizing ulcerative gingivitis →
acute ulcerative gingivitis or acute ulceromembranous gingivitis (гострий некротичний виразковий гінгівіт),
cephalometric extraoral radiographic examination → cephalometric radiography (позаротове цефалометричне
рентгенологічне обстеження), antero-posterior facial dysplasia → anteroposterior dysplasia (патологічне розміщення верхньої та нижньої щелеп по відношенню одна до одної або до основи черепа), cantilever fixed partial
denture → cantilever partial denture (консольний мостоподібний зубний протез), Kirkland dental cement dressing
→ Kirkland cement dressing (хірургічна пов’язка, що застосовується після хірургічної операції на тканинах періодонту), resin matrix composite → composite resin (комбінована смола, смоляна матрична суміш), full veneer
crown → full crown (заповнена коронка, яка повністю відновлює клінічну коронку природного зуба).
Таким чином, синтаксичний спосіб творення термінів у підмові стоматології є надзвичайно продуктивним.
У досліджуваній вибірці БТС превалюють ТТС з такими найпродуктивнішими моделями: A + N1 + N2 та A1 +
A2 + N. Стоматологічні БТС утворюються внаслідок поступової конкретизації стрижневих термінів шляхом
приєднання до них нових означальних елементів. Із збільшенням кількості компонентів БТС збільшується
кількість моделей і зменшується кількість БТС. Збільшення кількості компонентів цілком виправдане, оскільки обумовлене необхідністю якомога точніше відобразити нове явище або поняття у галузі, що динамічно
розвивається. Проте занадто довгі БТС незручні в користуванні, що призводить до їх оптимізації: використання абревіатур, усування несуттєвих ознак, утворення композитів у їх складі.
Подальшою перспективою досліджень вважаємо аналіз семантичних зв’язків між компонентами стоматологічних БТС.
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АНТОНІМІЧНІ ВІДНОШЕННЯ
В ТЕРМІНОЛОГІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
У статті розглянуто основні тенденції явища антонімії у термінології конституційного права України.
Описано класифікації антонімів цієї галузі права за різними критеріями. Обгрунтовано думку про те, що
антонімія сприяє системності й чіткому уявленню про зв’язки між протилежними поняттями конституційного права.
Ключові слова: термінологія, конституційне право, антонімія, контрарний антонім, контрадикторний
антонім, комплементарний антонім.
В статье рассмотрены основные тенденции явления антонимии в терминологии конституционного права Украины. Описаны классификации антонимов этой отрасли права по различным критериям. Обосновано
мнение о том, что антонимия способствует системности и четком представлению о связи между противоположными понятиями конституционного права.
Ключевые слова: терминология, конституционное право, антонимия, контрарный антоним, контрадикторный антоним, комплементарный антоним.
The article daels with actual problems of the antonymy in constitutional law terminology. Described classification
of antonyms by various criteria. Substantiates the idea that antonyms promotes the systemic and clear understanding
about relationships between opposing concepts of constitutional law.
Keywords: terminology, constitutional law, antonyms, contrary antonym, contadictory antonym,complementary
antonym.

Однією із системоутворювальних універсалій термінології є антонімічна парадигма, яка виявляється у
взаємозв’язках між словами на основі протилежності їх значень, і утворює у складі мови свою мікросистему.
Так, О. Колган з цього приводу зазначає, що «терміни-антоніми не порушують, а підкреслюють виявлення
мовної системності, бо ґрунтуються на відмінності всередині одного й того ж явища (якості, властивості,
стану, руху тощо), відображають об’єктивно наявні в термінології протиставні явища» [5, c. 201]. На думку
науковців, які розглядали явище антонімії в термінології, зокрема, В. Даниленко [3, c. 7], І. Кочан, Г. Мацюк,
Т. Михайлової [7, c. 12], Т. Панько [10, c. 186], А. Суперанської [11, c. 54], між науковими явищами постійно
виникають відношення протиставлення.
«Терміни-антоніми характеризуються цілком визначеними парадигматичними властивостями: фронтальною протилежністю й розрізненням за диференційною ознакою, тісно пов’язаною з її основною дефінітивною
функцією» [10, c. 186]. Значення протиставлюваних терміноодиниць мають спільну родову сему і різняться
відмінною видовою семою [7, c. 14]. Тобто члени термінів-антонімів протиставлені один одному за наявності
чи відсутності однієї диференційної семи при збігу інших. При цьому «антонімічними можна вважати слова, що протиставляються за найбільш загальною та істотною для їхнього значення семантичною ознакою,
характеризуючи явища одного плану й перебуваючи на крайніх позиціях відповідної лексико-семантичної
парадигми» [6, c. 106].
Відповідно до традиційного у термінознавстві поділу термінів антонімів [2; 7; 10], зокрема, на основі специфіки форм і значень, у межах термінології конституційного права України можна виділити кілька типів
антонімічних відношень.
За структурою слова-антоніми можна поділити на різнокореневі (лексичні) та однокореневі (словотворчі).
Перші характеризуються тим, що мають різні корені, наприклад: народна конституція (конституція, прийнята безпосереднім (на референдумі) або опосередкованим (представницькою установою – установчими зборами, парламентом) волевиявленням народу) – октроїрувана конституція (вводиться одностороннім актом
глави держави); матеріальне право (сукупність правових норм, які безпосередньо регулюють конкретні суспільні відносини) – процесуальне право (сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають у
процесі діяльності слідчих і судових органів із розслідування, розгляду й вирішення кримінальних, цивільних та
інших справ, а також діяльності державних органів із розгляду й вирішення адміністративних справ) тощо.
У таких антонімах диференційна семантична ознака реалізується шляхом семантичного протиставлення коренів [4, c. 123].
Для однокореневих слів-антонімів характерним є творення з допомогою афіксального словотвору, в основному, шляхом додавання префікса, що надає слову протилежного змісту. Наприклад, велика кількість термінологічних антонімічних пар у межах термінології конституційного права України утворено префіксальним
способом, з допомогою приєднання заперечної частки не- до терміна із стверджувальною семантикою, яка заперечує або вказує на відсутність ознаки: виборність – невиборність; відповідальність – невідповідальність;
відповідність – невідповідність; дієздатність – недієздатність; довіра – недовіра; обраність – необраність; і под. В антонімічних парах, утворених таким способом, виникає відношення повної протилежності.
Значна кількість однокореневих антонімів творяться внаслідок приєднання до кореня словотворчих формантів: без-, поза-: альтернативна форма – безальтернативна форма; альтернативні вибори – безальтернативні вибори; референдум парламентський – референдум позапарламентський; чергова сесія – позачергова
сесія тощо.
© П. Є. Луньо, 2014
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Для творення однокореневих термінів конституційного права України із протилежним значенням використовуються й інтернаціональні префікси: де-, а-, анти-, контр-, наприклад: натуралізація – денатуралізація; націоналізація – денаціоналізація; симетрична федерація – асиметрична федерація; глобалісти – антиглобалісти; громадський прояв – антигромадський прояв; демократизм – антидемократизм; розвідувальна
діяльність держави – контррозвідувальна діяльність держави тощо.
Поодинокі терміни-антоніми утворені з допомогою словотвірних префіксів із протилежним полярним значенням: допарламентський референдум – післяпарламентський референдум і под.
Також зі структурного боку, в антонімічні відношення у термінології конституційного права України вступають однослівні терміни (дія – бездіяльність, сумісність – несумісність тощо) та аналітичні терміни, серед
яких виділяємо: 1) двокомпонентні (абсолютні права – відносні права, відкрите засідання – закрите засідання і под.); 2) трикомпонентні (внутрішній конституційний контроль – зовнішній конституційний контроль,
конкретний конституційний контроль – абстрактний конституційний контроль, тощо); 3) чотирикомпонентні (пропорційна система жорстких списків – пропорційна система напівжорстких списків і под.). Слід
зауважити, що у терміносистемі конституційного права України суттєво переважають саме аналітичні терміни із протиставлюваними значеннями, що складаються з терміна – виразника родового поняття й антонімічних атрибутів. Серед них найбільшу кількість становлять двокомпонентні терміни-антоніми.
За частиномовним вираженням антонімічні однослівні терміни в терміносистемі конституційного права України, в основному, репрезентовані іменниками: континуїтет – дисконтинуїтет; конституційність
– неконституційність, відповідальність – невідповідальність; суперечність – несуперечність і под. Слід
зауважити, що однослівних прикметникових та дієслівних термінів конституційного права України із протилежною семантикою не зафіксовано. У аналітичних термінах основні компоненти, як і в однослівних, здебільшого, виражені іменниками: конституція постійна – конституція тимчасова; зобов’язальний референдум – консультативний референдум тощо. Варто звернути увагу й на частиномовне вираження компонентів
таких термінів, які, власне, і надають їм полярного змісту. Вони, здебільшого, виражені прикметниками, які
виражають протилежні видові ознаки всередині родового поняття: конституція писана – конституція неписана; ліві партії – праві партії; корпоративна автономія – персональна автономія; приватний законопроект
– публічний законопроект і под.
У семантичному плані з-поміж термінів конституційного права України виділяємо контрарні (градуальні),
комплементарні, контрадикторні, векторні антонімічні відношення. [9, с. 195-236; 12, с. 27-30].
Контрарні (градуальні) антоніми, окрім наявності двох максимально протилежних (за мірою або ступенем
вияву) видових понять певного родового поняття, передбачають існування між ними середнього члена (мезоніма), від якого у протилежних напрямках поширюється градуальна характеристика явища, дії чи ознаки
[1, c. 12]. У термінології конституційного права України трапляються лише поодинокі випадки такого виду
антонімії, наприклад: референдум визнаний – референдум частково визнаний – референдум невизнаний; територіальні одиниці первинного рівня – територіальні одиниці середнього рівня – територіальні одиниці
вищого рівня і под. Власне крайні симетричні члени такого протиставлення виражають повну антонімію, а
середні вказують на збільшення чи зменшення ступеня якості [6, c. 107].
Комплементарні антоніми позначають два взаємодоповнювальні видові поняття, які разом становлять
певне родове поняття без наявності проміжних ланок [8, c. 15]. Тобто ця протилежність характеризується відсутністю середнього, проміжного компонента між протиставленими поняттями певної сутності, які за своєю
природою є граничними, і між якими немає градуальної протилежності. Наприклад: активне виборче право
– пасивне виборче право; вільний мандат – імперативний мандат; закрите засідання парламенту – відкрите
засідання парламенту тощо. Отже основним критерієм поділу антонімів на контрарні та комплементарні є
наявність чи відсутність мезоніма.
Наступною групою є контрадикторні антоніми, у яких один із антонімів заперечує відмінну сему в плані
змісту другого антоніма, але не замінює її. Наприклад: вираження довіри уряду – вираження недовіри уряду;
договірна федерація – недоговірна федерація і под.
Ще одним видом антонімів за семантичними зв’язками є векторні антоніми, які позначають винятково дві
протилежно спрямовані або взаємно зворотні дії, явища, рухи, ознаки, відношення [12, c. 28]. Наприклад: дія
– бездіяльність; допарламентський референдум – післяпарламентський референдум; підвищення по службі
– пониження по службі тощо.
За обсягом спільної семантики розрізняю повні і неповні антоніми. У першому випадку такі лексеми є
однозначними, і антонімізуються вповні, наприклад: політичні вибори – адміністративні вибори; приватне
право – публічне право тощо. Такого виду антоніми становлять більшість у термінологічних антонімічних
парах термінології конституційного права України. У другому випадку, неповні антоніми, які можуть мати
два і більше значень, антонімізуються не в усіх своїх значеннях. Наприклад, у термінологічній антонімічній
парі принцип публічності судочинства – принцип диспозитивності судочинства термін принцип публічності
судочинства має 2 значення: 1) один із основоположних демократичних принципів судового процесу, який
означає гласний, відкритий порядок розгляду і вирішення судових справ. Відкритість розгляду і вирішення
судових справ полягає в тому, що на засіданнях суду можуть бути присутні всі громадяни, які досягли певного віку; 2) один із принципів судового процесу, який полягає в обстоюванні суспільного (публічного) інтересу.
Виразником такого інтересу вважається держава. Відповідно, публічність судочинства виявляється в обстоюванні в судовому процесі інтересів держави [13, c. 436-437]. На позначення антонімічної пари підходить
тільки одне – друге значення, протилежністю якого є значення терміна принцип диспозитивності судочинства – полягає у наданні різних можливостей сторонам або учасникам судового процесу здійснювати свої
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процесуальні права незалежно від того, які інтереси вони представляють[13, c. 437]. Лише поодинокі протиставні терміни конституційного права України є неповними, полісемічними термінами, які можуть вступати
в антонімічні відношення здебільшого, одним із своїх значень.
Проведений аналіз фактичного матеріалу дає підстави для твердження, що антонімічні відношення в терміносистемі конституційного права України дозволяють виділити глибинну сутність протиставлюваних понять, допомагають визначити місце кожного терміна в юридичній термінології і сприяють системному та
цілісному сприйняттю наукової інформації. Таким чином, антонімія в мові права підтверджує наявність у ній
системності та відіграє позитивну роль в організації терміносистеми.
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НОВІ ТУРИСТИЧНІ ПОНЯТТЯ ТА ТЕРМІНИ В РОСІЙСЬКІЙ,
УКРАЇНСЬКІЙ ТА НІМЕЦЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРАХ
У статті розглянуто номінативні процеси у сфері туризму, що відбуваються в українській, російській та
німецькій мовах з урахуванням специфіки їхніх лінгвокультур; вивчено шляхи поповнення лексико-семантичного складу фахової мови туризму та запропоновано українські відповідники до деяких німецьких та російських
термінів, а також виявлено чинні лакуни. Йдеться про формування сучасної метамови туризму за рахунок
актуалізації потенційних термінів, оказіоналізмів.
Ключові слова: номінація, лінгвокультура, метамова туризму, термін, потенційний термін, оказіоналізм,
лакуна.
В статье рассматриваются номинативные процессы, происходящие в сфере туризма и наблюдаемые в
украинском, русском и немецком языках с учетом специфики определенных лингвокультур; изучены лексикосемантические способы пополнения профессионального языка туризма; предложены украинские эквиваленты
для некоторых немецких и русских терминов, а также описаны некоторые лакуны. Речь идет о формировании современного метаязыка туризма за счет актуализации потенциальных терминов, окказионализмов.
Ключевые слова: номинация, лингвокультура, метаязык туризма, потенциальный термин, окказионализм, термин, лакуна.
In the article the nomination processes in the sphere of tourism which occur in the Ukrainian, Russian and German
languages are examined with account of peculiarity of their linguo-cultures; the ways of enlarging the professional
vocabulary in the sphere of tourism are studied; some Ukrainian analogs to German and Russian terms are proposed
and active lacunae are discovered. The issue of this article is the formation of the metalanguage of the   tourism.
Key words: nomination, linguo-culture, tourism, potential term, occasional word, term, lacuna.

Нові поняття та терміни невпинно поповнюють уже існуючий лексикон багатьох фахових мов. Неологізми,
оказіоналізми, потенційні слова привертають увагу не лише спеціалістів конкретної галузі знань, а й лінгвістів, а особливо, лексикографів, які намагаються зафіксувати та розтлумачити нове поняття та його номінування. Саме на долю лексикографів випадає нелегка справа вибору поняття чи терміна, що має увійти до словника, а отже, стати «рекомендованим до вживання» широкому загалу. Прогностична функція лексикографічних
праць (що є, на думку В. Дубічинського доволі суперечливою, проте дуже бажаною) передбачає, що укладачі
словників не лише фіксують нове поняття, а й «пропонують читачам потенційно необхідне слово» [7, c. 20].
Терміни-неологізми стають об’єктом зацікавлення вітчизняних та зарубіжних лінгвістів-лексикографів і
фіксуються у відповідних словниках (В. А. Козирев, Ж. В. Колоїз, Н. З. Котелова, В. В. Лопатін, Р. Ю. Намитокова, А. М. Нелюба, Hadumod Bußmann, Wolfgang Müller, Doris Steffens, Wolfgang Teubert та інші).
Актуальність цього дослідження полягає в тому, що терміносистема туризму невпинно розвивається, а
отже, поповнюється новими поняттями та відповідними термінами, фіксація яких є завданням практичної
лексикографії.
Формування терміносистеми туризму та питання термінів-неологізмів активно досліджували в російській
лінгвокультурі: проблемі формування туристичної лексики в сучасній російській мові присвячено дисертаційне дослідження Г. І. Шипуліної на тему «Формування туристичної лексики в сучасній російській мові» (1981).
Проте впродовж 1981–2013 рр. терміносистема туризму набула нових рис, змінилися туристичні реалії, а
отже, й лексичний склад цієї терміносистеми. Зіставному лінгвістичному аналізу англійської та російської
термінологій міжнародного туризму присвячено дисертаційне дослідження Е. Т. Белан «Особливості формування нових терміносистем: на матеріалі англійської і російської термінологій міжнародного туризму» (2009).
Мета цієї наукової студії – схарактеризувати процес неологізації термінів туризму, зважаючи на його особливості з огляду на українську, російську і німецьку лінгвокультури.
Наголосимо, що в українській та німецькій лінгвокультурах до цього часу не було надано належної уваги
туристичним термінам-неологізмам.
Власне й трактування поняття «неологізм» на сьогодні не є однозначним. У довідковій та науково-методичній літературі терміном «неологізм» позначають кожне нове слово (словосполучення), що з’являється в мові;
нове слово (словосполучення), що не ввійшло до загальновживаного словника; слово (словосполучення),
утворене для позначення нового предмета чи поняття; слово, що не є загальновживаним, але може ним стати,
яке з’явилося в мові в сучасний період її розвитку і якого не існувало раніше, зокрема й таке, що сприймається
як нове у свідомості сучасних носіїв мови; слово, а також його окреме значення, вислів, які з’явилися в мові
на сучасному етапі її розвитку і новизну яких усвідомлюють мовці (загальномовні неологізми) або ті мовні
одиниці, що були вжиті в певному акті мовлення, тексті чи мовленні (дискурсі) відповідної мовної особистості
(стилістичні, або індивідуально-авторські неологізми) [5, с. 80].
Німецький лінгвіст Г. Бусманн уважає неологізмом нове слово (вираз) або ж слово чи вираз, ужите поновому, тобто неологізми служать, з одного боку, для номінації нових чи ще не названих понять, реалій, а з
іншого, – для заміни попередніх найменувань новими, що зумовлено різними чинниками, а саме: тенденцією
до мовної економії, уніфікації номінативних моделей; виразнішого, точнішого найменування, експресивностилістичного оновлення; з причин соціально-політичного, пуристичного, евфемістичного характеру та ін.
© О. Б. Ляховин, 2014
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У німецькому мовознавстві, як і в російському та українському, побутують терміни «Neudeutsch» (дослівно
– нова німецька мова), «новояз», «нова мова», які прийнято вживати для іронічного позначення відповідної
мови, перенасиченої неологізмами, особливо новими словами іншомовного походження (найчастіше англіцизмами), що спричинено домінуванням «модних», «трендових» слів, які поглинають німецькі, російські чи
українські еквіваленти.
Як не прикро, таке явище торкнулося й терміносистеми туризму німецької мови (Guide замість Reiseführer,
Lifestyle-Hotel замість Luxushotel). Проте є випадки, коли німецька мова протистоїть іншомовним «уторгненням», чого не простежуємо стосовно мов української чи російської, наприклад, англіцизм diving став звичним
для українських та російських туристичних проспектів (рос. дайвинг, укр. дайвінг), проте в німецькій лінгвокультурі домінує термін tauchen, а не англіцизм diving.
Термінами-неологізмами у сфері туризму можна вважати такі терміни, що позначають нові форми туризму: стоматологічний туризм, медичний туризм, караванінг, шоп-туризм тощо. Детальніше номінації нових
різновидів туризму репрезентовані в таблиці, що дає можливість порівняти різні шляхи номінації в термінології туризму російської, української та німецької мов. Логічна послідовність створення неологізму така: потенційне слово / оказіоналізм – неологізм.
Згодом, коли неологізм цілком адаптується в мові, він відповідно втратить і свій статус і ввійде до основного словникового складу мови. Якщо ж ідеться про термін–неологізм, то важливим моментом є нормування
термінологій. У цьому процесі беруть участь учені-лінгвісти, які пропонують із відповідної системи найвдаліший термін для позначення певного поняття.
Проблема розмежування нового – потенційного – оказіонального не є для лінгвістів надто новою. Системний, докладний огляд сучасних теорій оказіонального, потенційного й узуального, їхніх диференційних ознак,
критеріїв виділення докладно здійснила Ж. Колоїз [11, с. 98], зазначивши, що новизну варто розуміти як неадаптований, унікальний, винятковий якісний стан, який характеризується неповторністю та несподіваністю
до вже адаптованих [6, c. 56].
Розглянемо туристичний термін-неологізм на прикладі входження нової рекламно-туристичної реалії на
світовий ринок, а отже, й способи номінації нового поняття. Йдеться про випадки, коли лексична одиниця ще
не набула статусу терміна, термінологічного словосполучення чи терміна-жаргонізму, проте вже зустрічається в мовленні. У цьому разі спочатку виникає потенційний термін, що часто потребує пояснення, дефініції,
оскільки не є зрозумілий широкому загалу. Наприклад, die snipcard [Substantiv, feminin; snip¦card; snip‘ka:rd],
die snipcard sind kleine Werbungskarten, die fleiwillig geplückt werden und unter allem über touristisch attraktive Or
te informieren. Das macht sie zu einem sehr beliebten Werbemittel. Quelle: https://foursquare.com/snipcard]. Цей німецький потенційний термін та його дефініцію відображає чимало інтернет-джерел, онлайн словників тощо.
Проте в Україні чи Росії, де вже існує така реалії, вона й досі потребує номінації. Завдання лінгвістів-лексикографів – запропонувати такий потенційний термін, наприклад рекламки-візитівки, що містить рекламну
інформацію, зокрема про місця, привабливі для туристів, які, на відміну від традиційних флаєрів, ніхто не
поширює, а людина сама добровільно може ними скористатися. Звісно, можна було за аналогією до німецької
мови скористатися ангіцизмом, проте з огляду на більшу вмотивованість саме українського відповідника слід,
як видається, надати йому перевагу.
Для терміносистем, що розвиваються (а такою є терміносистема туризму), з огляду на наявність неологізмів-англіцизмів, не втрачає актуальності й питання стосовно пристосування англіцизмів до норм української,
російської та німецької мов. Для української та російської мов ці проблеми, переважно, пов’язані з орфографією (фото-туризм чи фототуризм) та вимовою (рафтинг чи рафтінг), а для німецької – це визначення
роду (Caravaning знаходимо із артиклем чоловічного роду – der і середнього – das), а також вимова (trampen
[‘trɛmpn̩̩, раніше: ‘tram...] та утворення множини.
Російська дослідниця Л. В. Виноградова констатує поширеність суфіксів – ер / ор (12%) (бєкпакер, хотельер) та –инг (34%) (дайвинг, яхтинг), що свідчить про вторгнення в систему англомовних елементів. Паралелі
проводимо і з українською терміносистемою туризму, в якій також зафіксовано збільшення кількості термінів
англійського походження з притаманними їм суфіксами (кемпінг, дайвінг, паркінг).
Джерелами поповнення терміносистеми туризму є запозичення термінів разом із запозиченням туристичних реалій. Термін, що проникає в нове мовне середовище, пристосовується до чужої лексичної системи,
входить у чужі для нього лексичні зв’язки, тобто проходить процес адаптації [9, с. 4]. Адаптація іншомовних
слів може відбуватися так: 1) приєднанням до запозичень афіксів, що притаманні мові-рецептору (stornieren,
релаксувати); 2) приєднанням до національних слів міжнародних афіксів (суперпропозиція, das Superangebot,
экстракласс); 3) поєднанням національного і запозиченого кореня (Last-Minute-Paket, Non-Stop-Verbindung,
велнесс-готель, спа-салон).
Сфера туризму, що зорієнтована на міжнародні контакти, є відкритою для інтернаціоналізмів, які сприяють
кращому взаєморозумінню. Крім того, на думку деяких учених, причини запозичень можуть бути ще й соціально-психологічні: престижність іншомовного слова (ексклюзивний, замість виключний, супермаркет, замість
магазин), його вживаність у багатьох мовах [10, c. 145]. У туристичній сфері іншомовні «модні» терміни часто
витісняють національні: нім. Lifestyle-Hotel замість Komforthotel, рос. бутик-отель замість маленький отель,
укр. рюкзак – наплечник тощо. Л. Виноградова зазначає, що в російській терміносистемі туризму запозичення
становлять 60,3%, у той час як в англійській – 6,3%, тому запозичення для російської і української терміносистем туризму є одним із найбільш продуктивних способів термінотворення.
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Російська мова
Стоматологический туризм

Українська мова
Стоматологічний туризм

Медицинский туризм

Медичний туризм

Джиппинг
Трекинг / пешеходный туризм
Бэкпекинг
Спелеотуризм

Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Спелеотуризм

Индустриальний туризм

Промисловий / індустріальний
туризм

Рафтинг
Дайвинг
Караванинг
Экологический туризм
Термін не зафіксовано
Агротуризм / сельський туризм
Шоп-туризм
Сафари
Автостоп
Космический туризм
Секс-туризм
Парусный туризм
Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Каякинг
Руфтинг
Инвалидный туризм / туризм для
людей с ограниченными возможностями
Фототуризм
Суицидальный туризм
Виртуальный туризм
Музыкальный туризм
Фестивальный туризм
Конный туризм
Винный туризм
Рекреационный туризм
Гастрономический туризм
Бизнес-туризм / деловой туризм
Конгрес-туризм
Благотворительный туризм
Термін не зафіксовано
Новогодний туризм
Алкогольный туризм

Рафтинг
Дайвінг
Караванінг
Екологічний туризм / зелений
туризм
Стійкий туризм
Агротуризм
Шоп-туризм
Авто-сафарі
Автостоп / автоспин
Космічний туризм
Секс-туризм
Вітрильний туризм
Термін не зафіксовано
Освітній туризм / навчальний туризм
Науковий туризм
Термін не зафіксовано
Каякінг
Термін не зафіксовано

Німецька мова
Термін не зафіксовано
Medizintourismus /
Gesundheitstourismus
Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Rucksacktourismus
Höhlenwandern / Caving
Stadterkundung / Urban exploration
Rafting
Tauchen
Caravaning
Ökotourismus / naturnaher Tourismus
Sanfter / nachhaltiger Tourismus
Agrotourismus / Landtourismus
Shoppingtourismus
Safaritourismus
Trampen / per Anhalter / Autostopp
Weltraumtourismus
Sextourismus
Segeltourismus
Sprachreise
Bildungstourismus
Wissenschaftstourismus
Forschungstourismus
Kayaking
Термін не зафіксовано

Туризм для людей з фізичними та
розумовими вадами

Термін не зафіксовано

Фототуризм
Суїцидальний туризм
Виртуальний туризм
Музичний туризм
Термін не зафіксовано
Кінний / в’ючний туризм
Винний туризм
Рекреаційний туризм
Кулінарний / гастрономічний туризм
Діловий туризм
Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Термін не зафіксовано
Новорічний туризм
Алкогольний туризм

Phototourismus
Sterbetourismus
Термін не зафіксовано
Musiktourismus
Термін не зафіксовано
Reittourismus
Weintourismus
Wellnesstourismus / Kurtourismus
Kulinarischer Tourismus
Geschäftstourismus
Kongress-Tourismus
Термін не зафіксовано
Kriminaltourismus
Silvester-Tourismus
Alkoholtourismus

Унаслідок проведеного дослідження з’ясовано, що в туристичних путівниках, атласах та довідниках терміни-інтернаціоналізми мають перевагу, оскільки терміни рідної мови можуть бути незрозумілими для туристів з інших країн. А отже, існує загроза, що власне німецькі, російські та українські термінологічні одиниці
туризму будуть витіснені інтернаціоналізмами. У такому разі виникає багато труднощів, пов’язаних з нормалізацією цієї терміносистеми. М. Юшманов виділив три види мовної політики щодо запозиченої лексики:
ксеноманія (заохочення запозичень), утилітаризм (вибирати лише те, що не піддається заміні) і пуризм (заміна
іншомовних слів своїми, автохтонними).
На думку І. Кочан, важливо знайти «золоту середину» між невмотивованими запозиченими номінаціями
наукових понять і вузько національною замкненістю в розбудові термінології [8, с. 13].
Авторка цього дослідження поділяє думку М. Чайковського, який пише, що «повна націоналізація всієї
термінології так само була б недоцільною, бо багато чужих слів вже закоренилося в нашій мові так, що не слід
би їх викидати, й не кожне чуже слово піддається перекладові» [12, с. 6].
Отже, схарактеризувавши деякі шляхи входження нових термінів та проаналізувавши процес номінації
нових понять у фаховій мові туризму, що відбувається в українській, російській та німецькій мовах відповідно до специфіки їхніх лінгвокультур, доходимо висновку, що в цій терміносистемі відбуваються активні
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процеси, які ще необхідно осмислити і всебічно описати, констатуючи наявні факти і прогнозуючи розвиток
зазначеної терміносистеми в різних мовах унаслідок відповідної взаємодії. На сьогодні в наукових колах виникла необхідність більш широкого обговорення можливостей з’яви нових термінологічних відповідників у
системі туристичної термінології. Виявлення та аналіз шляхів і джерел поповнення цієї фахової мови складає
перспективу подальшого дослідження.
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МІСЦЕ АДРЕСАТА СЛОВНИКА В ЛЕКСИКОГРАФІЧНІЙ ПРАКТИЦІ
Стаття присвячена питанню адресації словників рим та проблемі врахування цільової аудиторії укладачем у побудові та наповненні таких праць. Виокремлено два основні типи римаріїв: практичні (у тому числі
популярні) та наукові. Даються рекомендації укладачам для повнішого задоволення потреб цільової аудиторії.
Ключові слова: словник рим, практичний словник, популярний словник, науковий словник, адресат, мегаструктура.
Статья посвящена вопросу адресации словарей рифм и проблеме учтения целевой аудитории в построении и наполнении таких словарей. Выделены два основных типа словарей рифм: практические (в том числе
популярные) и научные. Даны рекомендации составителям для более полного удовлетворения потребностей
целевой аудитории.
Ключевые слова: словарь рифм, практический словарь, популярный словарь, научный словарь, мегаструктура.
The article deals with the rhyming dictionaries addressing problem and the problem of taking into consideration the
target audience while constructing and filling such dictionaries. It singled out two main types of rhyming dictionaries:
practical (including popular) and research ones and gives recommendations to compilers to better meet the target
audience needs.
Key words: rhyming dictionary, practical dictionary, popular dictionary, research dictionary, megastructure.

Постановка проблеми. Від самих початків формування лексикографії словники були викликані до життя
необхідністю пояснити невідомі слова, перекласти їх зрозумілою мовою. «Українське словництво розпочалося ще за глибокої давнини й завжди мало практичний характер», – стверджував І. І. Огієнко [15, с. 245]. У систематизації зібраного матеріалу укладач намагався дотримуватися принципу розміщення лексичних одиниць,
який би уможливлював їх зручний пошук. Такий порядок розміщення ґрунтувався на алфавіті. Подальше
нарощування типологічних різновидів словників також тісно пов’язане з користувацькими запитами; словник
надає про слово різноманітну інформацію: фонетичну, граматичну, орфографічну, семантичну, інформацію
про системні відношення, характеристику сполучуваності, інформацію про стійкі сполучення слів, словотвірну інформацію, етимологічну та енциклопедичну довідку [7, с. 3-4], нормативну, стилістичну, частотну
інформацію, відомості про територіальні, соціальні, професійні, вікові, індивідуальні різновиди мови тощо.
Така інформація подається комплексно (у комплексних словниках) або окремо (в аспектних словниках).
Укладаючи словник, лексикограф відповідає на три ключові питання: що є об’єктом лексикографування, як
упорядкувати зібраний мовний матеріал і для кого словник призначений. П. М. Денисов наголошував на важливість тріади «автор‑мова‑споживач» [6, с. 38]. Успіх словника залежить від того, наскільки укладач розуміє
актуальні потреби суспільства і які додаткові завдання він ставить перед словником, прогнозуючи можливі
способи використання своєї праці.
Адресат словника – одна з ознак, яка лежить в основі класифікації словників: теоретико-наукових, навчальних, довідників [5, с. 74]. Важливість цього критерію, на думку О. М. Демської, зростає останнім часом,
коли з’являються вузьконаукові словники, розраховані на лінгвістів [5, с. 83-84].
Актуальність дослідження. Теоретичні проблеми укладання словників рим надзвичайно рідко опиняються
в полі зору науковців; українська римографія як галузь лексикографії почала окреслюватися лише в 60-х рр.
ХХ ст.; постановку її теоретичних проблем здійснив І. Г. Чередниченко [22], проте його ідеї не були належно
оцінені і розвинуті. Існує нагальна потреба розроблення ключових питань римографії, важливе місце серед яких
є адресація словників рим / римаріїв та врахування цільової аудиторії укладачем у їх побудові та наповненні.
Аналіз останніх досліджень. Призначення різних типів лексикографічних праць розглядали В. П. Берков,
В. Г. Гак, О. С. Герд, П. М. Денисов, Л. Згуста, В. О. Козирєв і В. Д. Черняк, С. Лендау, Ф. П. Сороколєтов та
ін. [2, с. 8-11; 6; 10, с. 7-8; 12, с. 39-32, 40; 24, с. 214-216]; найбільшої уваги зі зрозумілих причин отримали
навчальні словники. В. В. Дубичинский проаналізував основні функції «ідеального» словника [7]. Питання адресата конкретних проектованих та опублікованих словників рим порушувалося в проспектах римаріїв
і передмовах до них (Я. Будковська, А. А. Бурячок, І. І. Гурин, С. Іванчев і Л. Любенов, Є. М. Матвєєв і
О. В. Хворостьянова, Г. Турська, В. П. Тимофєєв, В. Є. Холшевников та ін.), а також у рецензіях (Д. Білоус
і Г. Колесник, М. Шалата [23], І. Щур та ін.); цих аспектів римографії торкалися автори нечисленних досліджень з її історії і теорії Ю. К. Стехін [19] і Т. С. Царкова [21], окрема стаття була присвячена ролі словників
рим у дослідженні римотвірних властивостей української мови [14]. Праці з теоретичної лексикографії не
завжди реально і повно оцінюють цільову аудиторію словників рим. Так, автори підручника В. О. Козирєв і
В. Д. Черняк призначення словників рим убачають лише в наданні практичної допомоги особам, які віршують, та перекладачам [10, с. 174].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Для створення цілісної римографічної теорії необхідне узагальнювальне дослідження цільової аудиторії словників рим різних типів та врахування
потреб адресата у побудові словника.
Мета дослідження – встановити відповідність між користувацькими потребами та структурою словників,
а також, проаналізувавши опубліковані словники рим, виробити рекомендації щодо врахування інтересів споживачів римографічної продукції.
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Виклад основного матеріалу дослідження. Теоретики і практики лексикографії цілком слушно вважають, що немає словників, які б задовольняли всі потреби всіх користувачів, тому перед конкретним словником ставлять вимогу задоволення потреб певної категорії мовців [6, с. 38]. Перш ніж перейти до викладу
основного матеріалу, визначимо основні поняття, які ми розрізняємо, – «адресат» і «користувач». Адресат /
цільова аудиторія – група мовців, на потреби яких лексикограф орієнтується, лексикографічну компетенцію
яких ураховує і для яких укладає словник. Поняття «користувач» / »споживач лексикографічної (словникової)
продукції» є ширшим: це група мовців, які для розв’язання актуальних для них питань, що стосуються мовної
сфери, звертаються до словника. Отже, аналізувати словник слід, у першу чергу, в плані його відповідності
потребам цільової аудиторії.
Цільову аудиторію словників рим можна умовно поділити на дві групи: поети (поети-початківці, зрілі
поети на певних етапах творчого процесу, перекладачі, редактори) і науковці (лінгвісти і літературознавці).
Орієнтація на мовний матеріал і на адресата враховується в типології римаріїв. Так, Є. М. Матвєєв і О. В. Хворостьянова виокремлюють практичні словники рим і словники рим поетів [13, с. 10]. В. Є. Холшевников
розрізняв римівники – «посібники для поганих поетів» і наукові словники рим [20, с. 67]. Ми виокремлюємо
практичні словники (загальномовні словники, які містять реальні і потенційні рими) і наукові (словники авторських рим / словники рим одного автора чи одного твору, які містять лише вжиті в поетичній мові рими).
Розмежування цільової аудиторії є, звичайно, умовним. Поет для пошуку рим може послуговуватися словником рим одного автора (твору), так само і науковець для різних цілей може звертатися до авторитетного
загальномовного словника рим.
Якщо розглядати словники рим у діахронії, виявиться, що адресат є категорією історично змінною. Перші
римарії італійського Відродження служили одночасно і довідниками рим для поетів, і посібниками з орфографії та орфоепії. Словники рим нерідко також тлумачили незрозумілі слова та пояснювали темні місця з творів
видатних митців. М. Л. Гаспаров, підводячи підсумки кількасотрічного періоду європейського Відродження і
класицизму, зауважив, що тогочасні римарії мали на меті звільнення поета від уболівання за форму для роботи над змістом вірша [4, с. 3]. Словники рим цілком органічно вписувалися і в наступні літературно-мистецькі
контексти. У Росії ХІХ – початку ХХ ст. словники рим продовжували укладатися як практичні посібники для
полегшення процесу віршування (римування). Автор «Рифмального лексикона…» 1800 р. Іван Тодорський у
передмові освідчувався у щирості почуттів (усердии) до читача, обіцяючи, що схильні чи охочі до писання
віршів не матимуть потреби ламати «голови своєї... даремно» (цит. за: [21, с. 133]). Незважаючи на бажання
автора прислужитися віршувальникам, уже перший словник рим показав складність організації його структури та незручність користування.
Загальний постулат лексикографічної праці полягає в тому, що словник має подавати максимум інформації і вимагати від користувача мінімум зусиль для пошуку необхідних відомостей. Якщо з першою частиною
цієї аксіоматичної вимоги загалом не виникає проблем, то виконати її другу частину вдається не всім римографам. Особливість макроструктури (структури реєстру) римаріїв зумовлена специфікою мовного матеріалу: об’єктом лексикографування є пари (групи) слів, що утворюють риму. Класичне її розуміння передбачає
співзвучність кінцевих частин слова. Центральне місце в римі належить наголошеному голосному, праворуч
від якого має бути певна послідовність звуків (літер), тому звичайний інверсійний алфавітний порядок для
словників рим не є найкращим. Укладачі римаріїв змушені щоразу розробляти свою систему розміщення
римового матеріалу (або вдосконалювати вже використану в римографічній практиці) в пошуку якомога простішого шляху від реального слова до його словникового відповідника. Відсутність загальноприйнятих принципів розміщення рим вимагає від користувача значних зусиль для вивчення системи конкретного словника.
Якщо алфавітна модель реєстру складна (у ній поєднуються елементи прямого та інверсійного порядку або
застосована авторська абетка), користувач сприймає порядок розташування як хаотичний і може зазнати невдачі в пошуку. Проста система розміщення матеріалу також не гарантує успіху: користувач повинен мати
належну лексикографічну компетенцію – «усвідомлення потреби звернення до словника для розв’язання пізнавальних і комунікативних завдань, уміння обрати відповідне лексикографічне видання з урахуванням його
типу і жанрів, уміння сприймати текст словника й отримувати з нього необхідну інформацію про слово, уміння порівнювати різні словники» [10, с. 8].
У процесі роботи зі словником спрацьовує психологічний чинник, зауважений В. П. Берковим: що коротшими є правила і що традиційнішим є словник, то більше користувачів ознайомиться з правилами [2, с. 194].
Цей чинник може пояснити непорозуміння, що виникло зі «Словником українських рим» [3], який можна
вважати зразком відносно простої систематизації римового матеріалу. Наукова передмова інформативно насичена: автор намагається коротко викласти історію української лексикографії та світову історію укладання
словників рим, описати призначення Словника та назвати джерела його укладання, дефініювати риму та охарактеризувати її різновиди, визначити основні поняття римографії та описати корпус Словника. Аналіз системи розміщення матеріалу губиться в усій масі інформації, не виділяючись ні рубрикацією, ні особливими
шрифтами.
Розміщення римових гнізд у Словнику – прямоалфавітне з елементами циклічності: на початку кожного
з блоків А / Я, Е / Є, И, І / Ї, О, У / Ю спочатку подані чоловічі відкриті рими (-бо, -во, -го, -до та ін.), а потім
жіночі, дактилічні і закриті чоловічі (-об, -оба, -обальт, -обаний, -обас та ін.) [3, с. 247-248]. Одна з опублікованих рецензій на Словник виявила, що її автор не зміг уловити нюансу циклічності, ставлячи укладачам
на карб «неповноту» корпусу і пропонуючи складний шлях пошуку потрібних чоловічих відкритих рим: «Римівник» майже не допоможе в пошуках слова з кінцевим наголошеним голосним, типу «Дніпро», «дочка»,
«земляки»... Кажемо «майже», бо не кожен здогадається, що подібні слова треба змінити так, щоб вони за-
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кінчувалися на приголосний чи ненаголошений голосний – наприклад, «Дніпром», «дочкою», – а тоді вже
шукати у Словнику відповідні римоформи (у даному разі на -ом, -ою)» [23, с. 122].
Таким чином, у передмові словника обов’язково повинно даватися чітке пояснення системи розміщення
римових слів, яке слід виділяти структурно і графічно. Наприклад, А. О. Безгодов передмову свого словника
споряджає графічною схемою черговості розміщення слів [1, с. 3].
Намагаючись полегшити користувачам пошук, римографи нерідко поступаються науковим рівнем своєї
праці. Так, максимально простим є «Словарь рифм русского языка» [17], адресований споживачам без будьякої теоретичної підготовки. Римові слова розташовані за алфавітом початкових літер; реєстр сформований
досить непослідовно – різними лексико-граматичними класами у різноманітних формах та випадковими сполученнями слів.
Очевидно, з-поміж практичних словників рим слід вирізняти окрему категорію популярних словників,
що претендують не на науковість, а на комерційну віддачу. Питання ринкової привабливості словників, за
виразом С. Лендау [12, с. 36], у вітчизняній лексикографії, як правило, не порушується, хоча на науковому
рівні словників рим вона вочевидь позначається не найкращим чином. З економічної точки зору словник – це
продукт, який має продаватися, отже, укладачі популярних римаріїв, крім основного цільового призначення, пропонують досить широкий перелік його потенційних можливостей: для написання привітань, епіграм,
тостів, побажань [17, с. 2], реклами [16, с. 2; 8, с. 2], для вправляння у віршуванні [8, с. 2]. Не дивно, що в
лексикографічній критиці сучасна популярна римографія отримала адекватну оцінку; відзначається її нижчий
науковий рівень і менша інформативність навіть порівняно зі словниками рим ХІХ – поч. ХХ ст. [13, с. 10].
Рецензенти і критики, попри тривалу традицію укладання римаріїв, постійно висловлюють сумніви в доцільності адресування їх поетам, аргументуючи тим, що талановитий митець не потребує готових рим, а опублікований римарій тільки «плодитиме графоманів». Обговорюється й питання, коли саме словник рим може
стати потрібним поетові, адже письменницька робота – це творчість, єдиних стратегій якої просто не існує,
на противагу перекладацькій праці, у якій дослідники виокремлюють кілька етапів редагування [11, с. 246],
коли перекладач має змогу відволіктися від творчого процесу і звернутися до словника. Користування словником рим – питання етичного характеру: шаблонні, «зужиті» рими знижують художньо-естетичну цінність
поетичного твору, тож присутність рими в словнику сприймається як доказ її розтиражованості. Літературна
практика проте доводить, що до словників у пошуках співзвучного слова звертається чимало знаних митців
(див., наприклад, свідчення М. Л. Гаспарова [4, с. 4]). З цією метою використовують також інверсійні словники, які генетично й засадничо пов’язані з римаріями.
У словника рим є ще одна група адресатів – науковці. Взагалі, наукове використання словників, на думку
деяких лексикографів, є питанням відкритим; однозначне дослідницьке призначення вони вбачають у словниках інверсійних і частотних [24, с. 215]. Цільова аудиторія науковців постала перед укладачами словників
рим не раніше початку ХХ ст., коли Ф. Є. Корш розробив проспект римографічного дослідження поетичної
мови О. С. Пушкіна. Зручність словникової форми реєстрації римових слів довели публікації 20-30-х рр.
М. М. Жинкіна [9] і М. Соколова [18]. Утім, пізніші праці з теорії римографії показали обмежені можливості використання з науковою метою словників, подібних до матеріалів М. М. Жинкіна і М. Соколова, які
репрезентували римопари (римові групи), розміщені в алфавітному порядку за початком слова, і в яких була
відсутня граматична, текстологічна і віршознавча характеристика рим [13, с. 9]. Недаремно задум великого
словника рим російських поетів, про який інформували громадськість у 60-х рр. ХХ ст. [19], так і не був реалізований: він планувався за цим-таки «парним принципом».
Наукові словники рим одного поета (твору) переважно укладають так, щоб римові пари (групи) були систематизовані за алфавітом римових сегментів (римоформ), що уможливлює компактне розміщення матеріалу.
Авторські римарії переважно мають складну мегаструктуру, включають кілька самостійних частин, які подають різнопланову інформацію про риму, та містять узагальнювальні таблиці, що є закономірним завершенням
етапу укладання словника і початком його використання з дослідницькою метою. Прикладами таких римографічних праць є російські словники рим С. Єсеніна, М.Ломоносова, польські – С. Трембецького, А. Міцкевича,
українські – Є. Гребінки (опублікований) та І. Котляревського, Л. Боровиковського, Л. Глібова, Лесі Українки
(неопубліковані).
Наукові словники рим допомагають у розв’язанні широкого кола проблем: як репертуар авторських рим
співвідноситься з фондом потенційних рим; які римові гнізда є найбільш уживаними, яким є лексичний склад
«найбільш значущих» слів у поезії, якою є динаміка точних, неточних і приблизних рим [13: 9]. Академічні
словники рим (в українській римографії досвіду їх укладання ще немає) стають основою для підготовки академічної історії вірша та історії поезії [13, с. 11].
Висновки. За цільовою аудиторією словники рим поділяють на практичні (у тому числі популярні) і наукові. Адресат і призначення словника має бути зазначений в анотації та передмові. Римографічна практика
не виробила загальноприйнятої системи розміщення матеріалу, у зв’язку з цим особливої ваги набувають
елементи структури словника, які полегшують користувачеві роботу з римарієм: наявність виділеного структурно і графічно пояснення системи розміщення римових слів у передмові, а також списку скорочень і умовних позначень. Презентація матеріалу, тобто поділ на абзаци, використання шрифтів (напівжирного, курсиву,
розрядки), додаткових знаків (ромба, трикутника, тильди, астериска тощо) і таблиць, повинна бути доцільною
і відповідною типові словника.
Перспективою досліджень у даному напрямку вважаємо подальше розроблення ключових питань теорії
української римографії і застосування теоретичних напрацювань на практиці при укладанні словників рим.
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СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО
СОЦІАЛЬНО‑ПСИХОЛОГІЧНОГО РОМАНУ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
У статті проаналізовано тексти сучасних українських соціально-психологічних романів авторів-чоловіків
і жінок. Виявлені основні концепти, представлені в їх творах. Проведений статистичний і гендерний аналіз
лексики, за допомогою якої вербалізуються ці концепти. Проаналізовано особливості репрезентації концепту
Гроші на підставі виокремлених за допомогою побудови конкордансів та n-грам.
Ключові слова: концепт, статистичний аналіз, гендер.
В статье проанализированы тексты современных украинских социально-психологических романов авторов
мужчин и женщин. Проведен статистический и гендерный анализ лексики, с помощью которой вербализуются
эти концепты. Проведен статистический и гендерный анализ этих концептов. Проанализированы особенности репрезентации концепта Деньги на основании выделенных с помощью построения конкордансов и n-грамм.
Ключевые слова: концепт, статистический анализ, гендер.
This paper presents the analysis of the modern Ukrainian social novels both of male and female writers. The key
concepts presented in their works were detected. The statistical and gender analysis of those concepts was performed.
The peculiarities of the representation of the concept Money were analyzed on the basis of concordances and n-grams
extracted from the corpus.
Keywords: concept, statistical analysis, gender.

Когнітивний підхід до вивчення мови дозволяє поєднати як лінгвальні, так і позалінгвальні дані для вивчення того, як будуються та функціонують знання про довкілля. Цей підхід дає змогу по-іншому розглядати
мовні явища, зокрема ті, що пов’язані з людським досвідом.
Так само як кожна культура несе в собі певний спосіб сприйняття та організації світу, що віддзеркалюється
в мові, так і соціокультурне поняття гендер накладає відбиток на мову, сприйняття та систему цінностей. Ряд
соціологів, культурологів і, нарешті, лінгвістів давно довели, що «гендер» – це не міф чи примха, що виникла
під впливом руху фемінізму, а впливовий чинник нашого світобачення.
Вітчизняна гендерологія репрезентована розвідками гендерного концептуального змісту на матеріалі
лексики (О. Бєссонова, Г. Емірсуінова, В. Коломєєц), фразеології (С. Швачко), психолінгвістики (О. Холод),
соціолінгвістики (М. Дожук, О. Петренко, О. Семиколенова, О. Теслер, А. Шиліна), дискурсивних досліджень мовленнєвої поведінки статей (О. Галапчук, Є. Дуйко, А. Семенюк, К. Цимбал), польових розвідок
(А. Дородних, А. Мартинюк, О. Піщікова), аналізу гендерного аспекту художнього дискурсу (Н. Борисенко,
І. Кузнєцова). Досліджують цю проблематику з позицій когнітивістики, зокрема аналізують гендерний аспект
стереотипізації суспільства, враховують не тільки гендерні, але й вікові особливості, а також з’являються перші дослідження чоловічого мовлення [5]. Аналіз здійснених в Україні дисертаційних досліджень із гендерної
тематики виявляє, що більшість із них виконано на матеріалі англійської мови (Ю. Абрамова, О. Бессонова,
Н. Борисенко, Т. Братусь, О. Дудоладова, Н. Задоріжна, А. Мартинюк, І. Морозова, К. Піщікова, А. Птушка,
А. Семенюк, Т. Тищенко, О. Ткачик), а також засвідчує підвищений інтерес до літературознавчих досліджень
у гендерному аспекті, зокрема дослідження жіночої прози (О. Бажан, О. Деремедведь, Г. Седих) у світлі феміміністської критики мови (О. Дорош, Т. Качак, Н. Клименко, Т. Кононенко, М. Крупка, О. Ромазан, Г.
Улюра), дослідження чоловічої прози (Ю. Гончар, В. Панченко), дослідження відмінностей як чоловічої, так і
жіночої прози (М. Варикаша). У сучасній українській гендерній лінгвістиці окреслилися такі напрями наукових зацікавлень: дослідження особливостей гендерної комунікативної поведінки (Н. Борисенко, І. Морозова,
О. Побережна, А. Семенюк, Т. Терещенко, О. Черняк) та комунікативних стратегій (В. Зірка, К. Піщікова),
дослідження номінації (О. Бондаренко, Я. Пузиренко), гендерна концептологія (Т. Братусь, А. Кисельова, Е.
Мінаєва, Т. Рудюк), терміносистема (А. Шиліна), гендерна варіативність на просодичному рівні (Н. Задоріжна, Ю. Захарова, Т. Тищенко), фразеологія (З. Мацюк, В. Місеньова), гендерний аспект образності (С. Бусел,
В. Слінчук), гендерний аналіз публіцистичного дискурсу (О. Волинчик, О. Дудоладова, Ю. Маслова, В. Слінчук), гендерна проблематику художнього перекладу (О. Сизова), гендерні стереотипи (А. Птушка, О. Ткачик).
Незважаючи на значну кількість праць і широкий спектр зацікавлення дослідників ще рано стверджувати, що
гендерна лінгвістика сформована і функціонує як самостійний науковий напрям українського мовознавства,
можна говорити лише про фрагментарність досліджень, а не цілісну картину.
Гендерний аспект дослідження метафори у вітчизняному мовознавстві представлений незначним доробком. Зокрема, такі дослідники, як М. Варикаша, О. Дорош, Т. Лукьянова, А. Мартинюк, А. Птушка, Т. Рудюк
лише частково торкаються цього питання у своїх працях.
У рамках нашої дисертаційної праці, кінцевою метою якої є укладання дослідницького корпусу, ми провели статистичний аналіз, що стане допоміжним засобом у дослідженні особливостей мовної картини світу
чоловіків та жінок, зокрема явища метафоризації як способу мислення та пізнання. Тому ця стаття має на меті
опис процесу та результатів статистичного аналізу лексики в гендерному аспекті.
На сьогодні україномовна частина корпусу складається з творів Люко Дашвар, Ірен Роздобудько, Марії
Матіос, Сергія Жадана, Братів Капранових та Анатолія Дністрового.
Модель корпусу умовно можна зобразити у вигляді таблиці:
© Х. О. Пірська, 2014
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Автори-жінки (АЖ)
Автор. Назва твору
Роздобудько І. ЛСД. Ліцей слухняних
дружин.
Дашвар Л. Мати Все.
Дашвар Л. Рай. Центр.
Дашвар Л. Село не люди.
Дашвар Л. На запах м’яса.
Матіос М. Солодка Даруся.
Загалом: 343284

Кількість
слів
67221
85135
66954
60755
22807
40412

Автори-чоловіки (АЧ)
Автор. Назва твору
Дністровий А. Місто уповільненої дії.
Дністровий А. Пацики: конкретний роман.
Брати Капранови. Щоденник моєї секретарки.
Жадан С. Ворошиловград.

Кількість
слів
64711
90849
100577
87147

Загалом: 343284

Для проведення статистичного аналізу ми використовуємо багато платформний інструмент для корпусних
досліджень AntConc3.2.4w. З його допомогою будуємо перелік унікальних словоформ та їх частотності: АЖ
– 50441, АЧ – 50228. Для подальшого дослідження утворюємо перелік словоформ із частотністю 20 і більше.
Отже, ми отримали два частотних словника з загальною кількістю словоформ: АЖ -1938, АЧ – 1839. Кількісний аналіз решти слів показав, що словниковий запас авторів-жінок є більшим та різноманітнішим.
Наступним кроком є визначення частиномовної належності та приведення до початкової форми слова. На
жаль, ця процедура вимагає значних затрат часу, оскільки не існує програмного забезпечення для проведення
лематизації.
Загальний частотний аналіз частин мови показав, що чоловіки частіше вживають дієслова, натомість жінки іменники, що може наштовхнути на думку про більшу готовність чоловіків до дії.
Займенник «я» трапляється у чоловіків значно частіше, ніж у жінок, що може свідчити про більший ступінь
егоцетричності. Окрім цього виявилось, що жінки частіше вживають слова заперечення (пор. АЧ – 0,02916 %,
АЖ – 0,03146% від загальної кількості слів), однак група слів на позначення заперечення в чоловіків за своєю
різноманітністю кількісно переважає.
Під час аналізу виокремлено такі концептосфери: Залежність, Артефакти, Бажання, Дім/Оселя, Зорове
сприйняття, Мислення, Мовлення, Місце, Міра, Якість, Напрямок, Невербальна комунікація, Предмети одягу,
Природа, Робота/Праця, Родина, Рух або його відсутність, Слухове сприйняття, Час, Частини тіла; а також домінантні концепти: Віра, Влада, Гроші, Жінка, Любов/Кохання, Мати, Радість, Страх, Сум, Хвороба, Чоловік.
Хоча твори дібрано за соціальною тематикою, тематика романів авторів-чоловіків є більш гострою, агресивною і містить описи негативних явищ життя. Зокрема, це можна проілюструвати субконцептом Алкоголь,
що належить до концепту Залежність. Зауважимо, що в жінок він є мало вираженим, а лексика, за допомогою
якої цей концепт вербалізується, є значно біднішою. Окрім цього, зазначимо, що автори-чоловіки на відміну
від жінок використовують такі дієслова, як випивати, наливати, що може характеризувати зосередженість на
процесі, пов’язаному з цією групою.
АЧ: пляшка (110), цигарка (76), пити (73), вино (57), дим (46), наливати (39), коньяк (32), пиво (31), карти
(29), випивати (26), п’яний (24).
АЖ: пляшка (27), п’яний (24), пиво (20).
Значно частіше чоловіки використовують слова, що позначають артефакти (загальна кількість слововживань 694), ніж жінки (389).
Аналіз концептосфери Бажання показав, що лексика на позначення мрій у чоловіків є не частотною, на
відміну від жінок, у яких лише лексема мрія трапляється 37 разів.
АЧ (загальна кількість – 39): мріяти (15), мрія (12), замріяно (5), замріяний (2), замріятися (1), мрійливий
(1), мрійник (1), мрійництво (1), омріяний (1).
АЖ (загальна кількість – 97): мріяти (47), мрія (37), омріяний (4), замріяний (3), замріяно (2), вимріяний
(1), замріятися (1), мріючи (1), мріялося (1).
Ще однією концептосферою, якій властиві численні вербалізації є Дім/Оселя, до якої ми зараховуємо не
лише ті слова, які асоціюються з рідною оселею, але й ті, що можуть бути пов’язані з домом як приміщенням.
Проте зауважимо, що ця концептосфера в жінок відрізняється лексичною різноманітністю та чисельністю
(пор. загальна кількість згадувань концептосфери Дім/Оселя: жінки – 3000, чоловіки – 2081 слововживань).
Також в авторів-жінок домінує лексика, що позначає невербальну комунікацію, час і природу.
Чоловіки частіше вживають слова, що належать до концептосфер Мислення, Предмети одягу, Якість, Частини тіла, Зорове сприйняття. Окрім цього, в авторів-чоловіків виявлено високу частотність жаргонної лексики, що практично не використовується жінками.
Уживання слів, що вербалізують домінантні концепти кількісно характеризуються так:
Віра. АЧ: Господь (66), божий (65), душа (61), вірити (35), священик (35), Бог (26), церква (24); АЖ: Бог
(178), душа (135), Господь (81), диво (34), повірити (32), гріх (31), церква (27), рай (25), біс (23), віра (22),
дідько (22).
2) Влада. АЧ: міністр (57), сила (39), вибори (31), директор (31), президент (26), генерал (25), володар
(24); АЖ: директорка (345), наказувати (75), сила (65), влада (24), приймальня (22), міліція (21), депутат (20).
3) Гроші. АЧ: гроші (199), бізнес (89), кишеня (65), купити (64), банк (57), бабки (51); АЖ: гроші (143),
кишеня (44), бакси (21).
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4) Жінка. АЧ: жінка (293), дівчина (143), дружина (114), бабуся (43), вівця (сленг) (40), тьолка (сленг)
(30), дівчинка (27), сестра (27), баба (26); АЖ: дівчина (359), пані (350), жінка (265), нянька (170), матір
(105), дружина (97), донька (68), мадам (54), дівча (51), дівчинка (31), лялька [для чоловіка] (31), хазяйка (31),
вихователька (22), вчителька (22), білявка (21), аборт (20).
5) Любов. АЧ: любити (199), серце (46), почуття (35), цілувати (28); АЖ: серце (132), любов (118), любити (117), обіймати (50), прощати (29), кохання (27), вибачати (23), тепло (20).
6) Мати. АЧ: матір (143), мати (119), дитина (114), маман (57), мама (45); АЖ: мама (476), молоко (50),
матуся (23), мамка (20).
7) Радість. АЧ: сміятися (197), посміхатися (88), радісно (54), реготати (46), весело (39), усміхатися
(38), сміх (36), засміятися (35), смішно (24); АЖ: усміхатися (114), розсміятися (71), щастя (69), всміхатися
(61), посміхатися (51), радість (45), весілля (36), подарунок (29), засміятися (25), весело (24), свято (20).
8) Страх. АЧ: страшно (36), боятися (33), перелякано (30), страх (24); АЖ: страх (44), перелякатися (33),
страшно (29), знітитися (24), боятися (23), тремтіти (22).
9) Сум. АЧ: смерть (59), плакати (54), сльоза (51), біда (38), шкода (36), жаль (26), сумно (26); АЖ: зітхати (82), смерть (71), біда (50), померти (48), сумно (45), шкода (45), сльоза (42), гірко (34), плакати (27).
10) Хвороба. АЧ: кров (92), біль (58), боляче (36), боліти (34), тяма (24); АЖ: лікар (160), лікарня (77), біль
(53), кров (52), пігулка (23), хворий (22), здоровий (20).
11) Чоловік. АЧ: чоловік (186), пацан (сленг) (142), брат (116), вітчим (108), дід (95), хлопець (86), батько
(79), син (61), придурок (50), лох (сленг) (39), штемп (сленг) (37), дядько (34), директор (31), дурачок (29),
мужик (сленг) (29), синок (28), чувак (сленг) (25); АЖ: чоловік (355), хлопець (174), дядько (154), тато (133),
син (132), брат (82), батько (49), пан (37), хлопчик (25), мужчина (22), офіцер (22).
За допомогою побудови конкордансів та n-грам ми виокремили типові контексти для термінів концепту
Гроші.
Автори-жінки для позначення великих сум грошей використовують такі словосполучення, як не слабі
гроші, непогані/конкретні/великі гроші, немалий стос грошиків, а для їхньої відсутності або недостатньої
кількості – вислів смішні гроші («Що ж, цілком пристойний вигляд… А грошей, мабуть, не густо. І це теж
непогано» [Дашвар Л. Мати все]). Вислів гроші не пахнуть представлений авторською трансформацією гроші
смердять на позначення того, що джерело грошей все ж таки має значення («І все виявилося брехнею! Гроші смерділи. Переможців саджали і судили» [Роздобудько І. ЛСД]). Нездатність до самостійного мислення,
ухвалення рішень тощо підкреслено за допомогою метафори («Світ тримається на більшості. За великим
рахунком, ця більшість, м’яко кажучи… не здатна мислити самостійно. І саме вона допомагає сильним світу цього заробляти гроші на своєму ж невігластві, глупстві, темноті» [Роздобудько І. ЛСД]). Окрім цього, жінки вживають словосполучення міфічні гроші на позначення неіснуючих грошей («Іветта ледь стримувала лють, пояснювала: вона тим грошам міфічним не хазяїн» [Дашвар Л. Мати все]). Також простежуємо
негативну властивість грошей як рушійної сили, що спонукає людину до продажності, наприклад женитися
за гроші («Продажне! За гроші ладне божевільному під бік!» [Дашвар Л. Мати все]). Автори-жінки звертають
увагу на всемогутність грошей («А гроші так швидко усе залагоджують..». [Дашвар Л. Райцентр]), і навпаки
вважають, що справа не/не тільки в грошах. Гроші виступають як характеристика людини, як засіб самоствердження: вигляд на мільйон баксів («…тільки зароблені гроші надають людині відчуття шляхетності
і поваги», «…з двома звивинами в мозку, але «при грошах» [Роздобудько І. ЛСД], «…грошовитий поляк саме
шукав вправну бригаду остарбайтерів» [Дашвар Л. Райцентр]), збагачення, шляхом психологічного тиску, як
риса людини витягувати з когось гроші. Марнотратство описано за допомогою висловів: гроші вилітають,
фітькати гроші (грошики). Цінність чого-небудь підкреслено за допомогою Метафори Ціни іменник на позначення оцінюваного явища + кількість грошових одиниць порада/розмова на мільйон баксів.
Порівняно з вербалізаціями концепту Гроші в текстах авторів-жінок вербалізації цього концепту у «чоловічих» текстах характеризується більшою різноманітністю, а також наявністю ненормативних слів.
Незаконне, здебільшого насильницьке привласнення грошей автори-чоловіки ілюструють прикладами:
ставити на бабки, витрушувати бабки, скачати бабки, кинути на бабки, пробивати на бабки, відмивати
бабло/гроші, вибивати бабло, трусити на бабло, тирити гроші («…поки гуманоїди гроші крутять. – Чай, каву
будете?» [Брати Капранови. Щоденник моєї секретарки], «…он ідуть мої гроші, якшо він не приніс, я його
порву» [Дністровий А. Пацики]). Як і жінки, автори-чоловіки вважають гроші рушійною силою та асоціюють
їх із продажністю, наприклад («Ти думаєш, я через бабки почну зливати своїх друзів?» [Жадан С. Ворошиловград], «…доказів того, що гуманоїди підгодовують його бабками за затримку платежів» [Брати Капранови.
Щоденник моєї секретарки], «Ну, заплатили б трошки більше. Бабло перемагає зло! – Ти б бачив цю картину
на суді!» [Брати Капранови. Щоденник моєї секретарки]), однак цьому можна знайти й поодинокі заперечення («Йому дуже прикро, але гроші тут не вирішують» [Брати Капранови. Щоденник моєї секретарки]). На
відміну від авторів-жінок, чоловіки приділяють більше уваги відсутності або повній розтраті грошей, і для
цього застосовують сленгові іменники бабло та бабки («Ви що – про*ли моє бабло? – здивувався я» [Жадан С.
Ворошиловград]). Кількісні характеристики грошей описано за допомогою таких висловів, як непогані бабки,
пристойні бабки/гроші, серйозні бабки, серйозне бабло, великі/маленькі/якісь там/гарні гроші, гроші [течуть]
рікою, грошей навалом («У церквах зараз все, як у Макдональдсі, і гроші там не менші» [Брати Капранови.
Щоденник моєї секретарки], «Відкриємо тут твою громадську приймальню – і гроші можна буде возами
возити, нікого не боячись» [Брати Капранови. Щоденник моєї секретарки], «…батько, здається, доктор історії, у них грошей кури не клюють, не кажучи вже про ділові зв’язки» [Дністровий А. Місто уповільненої
дії]). У час розвинених інформаційних технологій гроші втрачають своє фізичне втілення в купюрах, що стало
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підставою виникнення метафори живі гроші («Це ж фактично живі гроші» [Брати Капранови. Щоденник
моєї секретарки]). Подібно як і в текстах авторів-жінок, у текстах письменників гроші виступають як характеристика людини, але здебільшого акцент поставлено на статусі чи належності до певного соціального класу
(«…таким собі пупсиком зі світу великих грошей» [Брати Капранови. Щоденник моєї секретарки], «…дорогих
годинників, оправ, перснів та іншої бізнес–біжутерії. Звісно, побачивши подібну постать…» [Брати Капранови. Щоденник моєї секретарки]). Легко зароблені гроші позначаються за допомогою вислову дурні гроші. У
текстах авторів-чоловіків також виявлено ряд словосполучень, що стосуються заробітку, зокрема значних сум:
робити бабки/гроші, рубати бабло, заробити перші гроші, робити пристойні гроші. А витрачання грошей позначено висловом пропивати гроші («…через алкоголізм вітчима та його пропивання грошей…» [Дністровий
А. Пацики]). За аналогією до вислову стрільнути сигарету утворено вислів стріляти бабки.
Отже, проведений статистичний аналіз показав, що в авторів-чоловіків найчастотнішою частиною мови є
дієслово, а жінки надають перевагу іменникам. Письменники частіше вживають особовий займенник «я», ніж
жінки, а ті, у свою чергу, більше використовують слова на позначення заперечення. Крім того виявлено, що
лексика жінок порівняно з чоловіками є різноманітнішою.
Отримані результати аналізу дають підстави зробити висновки, що домінантними концептами в текстах
письменниць є Віра, Жінка, Любов/Кохання, Мати, Радість, Страх, Сум, Хвороба, а для чоловіків Гроші,
Чоловік. На основі дослідження вербалізації та метафоризації згаданих концептів можна буде дійти висновків про особливості мовлення авторів-жінок та авторів-чоловіків. Окрім того, як засвідчив попередній статистичний аналіз тексти сучасного соціально-психологічного роману є цікавим матеріалом для дослідження
гендерних відмінностей. Значущим виявився концепт Гроші, що відображає сучасну культурну та політичну
дійсність. У сучасній українській літературі представлені традиційні уявлення про гендерні ролі. Такі концепти, як Дім, Родина, Віра, Жінка/Мати, Чоловік не втрачають своєї значущості, але набувають нових відтінків.
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АФІКСАЦІЯ ТЕРМІНІВ ВУГЛЕВИДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
У статті розглянуто афіксацію як окремий тип морфологічного способу термінотворення. Були досліджені англійські монолексемні терміни-іменники вуглевидобувної галузі, утворені за допомогою афіксації.
Були встановлені основні суфіксальні і префіксальні словотворчі форманти і визначена їх продуктивність.
Ключові слова: термінологічне словотворення, словотворчі форманти, термінотворчі афікси, префікс,
суфікс, термінологічні категорії.
В статье исследуется аффиксация как отдельный тип морфологического способа терминообразования.
Были исследованы английские монолексемные термины-существительные угледобывающей отрасли, образованные с помощью аффиксации. Были установлены основные суффиксальные и префиксальные словообразовательные форманты и определена их продуктивность.
Ключевые слова: терминологическое словообразование, словообразовательные форманты, терминообразующие аффиксы, префикс, суффикс, терминологические категории.
The present article deals with affixation as a separate type of morphological term formation method. English
monolexemic substantive terms of coal mining, formed by means of affixation, have been analysed. The research
resulted in determining the principal suffixal and prefixal word-building formants and in specifying their productivity.
Key words: term formation, word-building formants, term-forming affixes, prefix, suffix, terminological categories.

Процеси реструктуризації, впровадження новітніх технологій та розвиток міжнародних контактів у сфері
гірничої справи безпосередньо позначаються на термінології вуглевидобувної галузі, зокрема англійської. Це
проявляється у її спрямованості до стандартизації термінів, що значною мірою залежить від процесу термінологічного словотворення: продукуванні термінів за певними моделями і використання в процесі термінотворення певних способів.
У термінологічному словотворенні активними способами є ті, які поповнюють лексику загальнолітературної мови, але разом з цим при термінотворенні вони мають свої особливості, адже утворення терміну
відрізняється від утворення загальновживаного слова. На думку В.П. Даниленко, «якщо для слова достатньо
використати один із існуючих способів термінотворення, то для терміна необхідно словесно розкрити зміст
термінологічної номінації, тобто дати поняттю також дефініцію» [2, с. 77] Одним з таких способів словотворення є морфологічний, до якого безпосередньо відноситься афіксація.
В даній роботі розглядається афіксація англійських термінів вуглевидобувної галузі. Метою дослідження
є проведення аналізу монолексемних термінів-іменників, утворених за допомогою афіксації та встановлення
продуктивності суфіксальних і префіксальних словотворчих формантів, за допомогою яких утворюються англійські терміни вуглевидобувної галузі.
Матеріал дослідження склала вибірка термінів та терміносполучень гірничої справи у кількості 3000
одиниць. Лексикографічне джерело представлено термінологічним словником з гірничої справи, мінералогії
та споріднених термінів, виданим Гірничим управлінням Міністерства екології та природних ресурсів США.
Афіксація представляє собою утворення нових термінів на базі вже наявного в мові «будівельного матеріалу», тобто шляхом приєднання до мотивуючої основі словотворчих елементів. Цей спосіб термінотворення
полягає в застосуванні внутрішніх ресурсів мови.
Як зазначає О.С. Кубрякова, афікси можуть бути визначені як «службові елементарні частки, які служать
для словозміни, або формоутворення» [5, с. 38]. Каращук П.М. визначає афікс як морфему, яка має абстрактне
значення, властиве для цілого класу слів, і яка, приєднуючись до основи, змінює її значення [3, с. 33] Отже,
терміни, що мають корінь і афікс є афіксальними [4, с. 24], наприклад: англ. sagger ‘вогнетривка глина’, англ.
working ‘виробка’, англ. abutment ‘опорна врубка’, англ. collier ‘гірник’, англ. recirculation ‘проміжний продукт при збагаченні’, англ. discharge ‘розвантаження’. В досліджуваному матеріалі такі терміни складають
494 одиниці (39,9% від загальної кількості монолексемних термінів).
Слід зазначити, що разом з префіксацією та суфіксацією також виділяють префіксально-суфіксальний спосіб словотворення, який полягає в одночасному приєднанні до основи префікса і суфікса [6, с.138]. Проте
деякі вчені вважають, що такого способу словотворення не існує, адже «кожен дериваційний шаг включає
тільки дві безпосередні складові» [7, с. 27].
В даному дослідженні, залежно від афікса, з яким з’єднується словотвірна основа, були визначені наступні
типи похідних термінів:
1) суфіксальні: hunting ‘петляння’, leakage ‘розмір витоку’. Суфіксальні однослівні терміни становлять
найбільшу кількість з обраних термінологічних одиниць – 297 одиниць (60,1%).
2) префіксальні: underclay ‘глинистий сланець’, derail ‘скидач з рейок’, які є менш численними – 91 одиниця (18,4%).
3) префіксально-суфіксальні: reclamation ‘погашення виїмкової дільниці’, dehydrator ‘дегідратор’. Цю групу складають 106 термінологічних одиниць (21,5%).
В результаті аналізу термінів вуглевидобувної галузі було виокремлено 12 терміноутворюючих суфіксів
із різним ступенем продуктивності – від 25,1% (101 термін) до 0,7% (3 терміна): -ing (25,1%) caving посадка
покрівлі, piling ‘відвалоутворення’; -ion/-ation/-tion/-sion (21,1%) abrasion ‘абразія’, planation ‘вирівнюван© Д. М. Сайко, 2014
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ня теріторії’, absorption ‘абсорбція’; -er/or (20,3%) lifter ‘підошовний шпур’, motioner ‘машиніст’; -ite (8%)
anthracite ‘антрацит’; -ment (7,2%) abutment ‘опорна врубка’, alignment ‘трасування’; -age (6,5%) leakage ‘розмір витоку’, shrinkage ‘усадка’; -ance/-ence (4%) clearance ‘переріз виробки у світлі’, convergence ‘сходження
пластів’; -ent (2,7%) absorbent ‘абсорбент’; -ity (1,7%) continuity ‘провідність мережі’; -ard (1,5%) aquitard
‘водоупор’; -ure (1,2%) fissure ‘розрив у гірській породі’; -y (0,7%) entry ‘група паралельних штреків’.
Проаналізовані суфіксальні похідні терміни поділяються на групи, залежно від категорії, до якої належать
поняття, які ці терміни позначають (див. таблицю 1)
Таблиця 1
Термінологічні категорії суфіксальних термінів вуглевидобувної галузі
Термінологічні категорії

Терміно-утворюючі
суфікси

Приклади

1. Найменування механізмів, пристроїв
та устаткувань виробництва

-er/-or
-ing
-ard
-y

corer ‘керновідбірний снаряд’, opening ‘підняттєва виробка’, aquitard ‘водоупор’, entry ‘група
паралельних штреків’

2. Найменування хімічних елементів та
речовин

-ent
-ite

absorbent ‘абсорбент’, allanite ‘алланіт’

3. Найменування процесів, засобів та
операцій

-tion/sion
-ing
-age
-ment
-ance/-ence

planation ‘вирівнювання теріторії’, clearing ‘прочищення’, cleavage ‘дроблення’, abandonment
‘залишення виробки’, convergence ‘сходження
пластів’

4. Найменування якостей та властивостей явищ

-ity
-ure
-sion

continuity ‘провідність мережі’, fissure ‘розрив у
гірській породі’, adhesion ‘зв’язність породи’

5. Найменування спеціальностей

-er/-or

motioner ‘машиніст’

Декілька суфіксів є терміноутворюючими для різних термінологічних категорій. Так, суфікс -er спочатку
мав значення «діяча», потім цей суфикс розвинув значення «знаряддя, механізма». Наразі суфікс -er позначає
не лише діяча або знаряддя виробництва, але й конструкції, а також матеріали та речовини. [9,с. 56] Проте у
термінах вуглевидобувної галузі цей суфікс виражає тільки категорію «найменування спеціальностей». Найбільш продуктивний суфікс -ing може позначати не лише процеси чи операції, але й механізми, пристрої та
устаткування виробництва. Суфікси ion/-ation/-tion/-sion є терміноутворюючими для категорії термінів, що
позначають здебільшого процеси, засоби та операції, рідше – якості і властивості.
Аналіз термінів вуглевидобувної галузі дозволив також виокремити терміни, які мають у складі своєї словоформи префікс, тобто «докореневу афіксальну морфему» [1, с. 352].
На відміну від суфіксів, які можуть змінювати частиномовну приналежність слова, терміни, утворені префіксальним засобом, залишаються в межах тієї ж частини мови, до якої належить і основа. Тобто префікс не
може трансформувати одну частину мови в іншу, а може лише змінити семантику похідного слова. В досліджуваному матеріалі було виділено 25 терміноутворюючих префіксів, які представлені у таблиці 2.
Таблиця 2
Частотність терміноутворюючих префіксів у термінах вуглевидобувної галузі
№
з/п
1.

Терміноутв.
префікс
de(лат.)

Значення
‘протилежність, зворотна дія, позбавлення, видалення’
‘повторна дія, переміщення через
перешкоду або у поперечному напрямку, перевищення норми’

Кіл-ть
од. %
22
(11,2)
21
(10,7)

2.

over(герм.)

3.

in(лат.)

‘рух всередину, знаходження
усередині, протилежність’

20
(10,2)

re(лат.)
under(герм.)
sub(лат.)
dis(лат.)

‘повтор дії, відновлення, дія в
зворотному напрямку’
‘розташування внизу, під чимнебудь; недостатність’
‘розташування внизу, під чимнебудь; підпорядкованість’

17
(8,6)
17
(8,6)
14
(7,1)
13
(6,6)

4.
5.
6.
7.

‘заперечення, протилежність’

Приклади
dewatering ‘осушення затопленої копальні’,
devolatilization ‘вихід летких речовин’
overwinding ‘перепідйом, підйом до шківів’,
overcharging ‘закладення надлишкової кількості вибухової речовини’
incarbonization ‘вуглефікація’, intake ‘відкочувальний штрек’, instroke ‘хід нагнітання,
зворотний хід поршня
recovery ‘виїмка’, reclamation погашення виїмкової ділянки
undercut ‘нижній вруб’, underreamer ‘розширювач, долото для розбурювання’
sublevel ‘підповерхова виробка’ subsidence
‘осідання породи’
distortion ‘викривлення кріплення’, disconformity ‘незгодне залягання гірських пластів’
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up(герм.)
ex(лат.)

‘напрямок руху вгору, підвищення
рівня’
‘вилучення чого-небудь, рух зсередини назовні’

9
(4,6)
9
(4,6)

upgrading ‘збагачення вугілля’, upthrow ‘підкид
гірських порід’
extrusion ‘видавлювання вугілля’, exposure ‘вихід на поверхню’

pre(лат.)

‘передування у часі, попередня дія’

7
(3,6)

prestressing ‘попередня напруга’

inter(лат.)
super(лат.)

‘розташування над чим-небудь,
вищий ступінь якості’

7
(3,6)
7
(3,6)
5
(2,5)

‘взаємозалежність, проміжність’

interburden ‘проміжний розкрив’
superstrata ‘вищерозміщені породи’

13.

hydro(грец.)

‘що відноситься до води, водних
просторів, водню’

14.

semi(лат.)

‘половинний розмір або склад,
частковість’

4
(2)

semianthracite ‘напівантрацит’

15.

un(герм.)

‘протилежність, заперечення’

4
(2)

unkeying ‘виробництво врубу’;

counter(лат.)
im(лат.)

‘протилежність, зворотній напрямок’

18.

trans(лат.)

‘зміна руху, форми, стану або розташування’

2
(1)

transfer ‘породоспуск’

19.

by(герм.)

‘розташування на певній відстані,
додатковість’

2
(1)

bypass ‘паралельна виробка’

20.

en(лат.)

‘приведення в певний стан, включення в середину’

2
(1)

enrichment ‘збагачення вугілля’

21.

non(лат.)

‘заперечення, відсутність’

2
(1)

nonmetal ‘нерудний мінерал’

22.

anti(грец.)

‘заперечення, протидія’

2
(1)

anticlinorium ‘складна антикліналь’

16.
17.

23.
24.
25.

multi(лат.)
mis(герм.)
ir(лат.)

‘протилежність, заперечення’

‘багаторазовість, велика кількість’
‘протилежність, неправильність’
‘заперечення, відсутність або нестача чого-небудь’
Загальна кількість:

3
(1,5)
3
(1,5)

hydrograph ‘гідрограма’

1
(0,5)
1
(0,5)
1
(0,5)
197
(100)

countervein ‘січна жила’
impurity ‘порожня порода, домішка’

multicharge ‘комбінований заряд’
misfire ‘відмовний заряд’
irregularity ‘невитриманість пласта’.

Найбільш продуктивні префікси – це префікси латинського походження de- (11,2%) та in- (10,2%), а також
префікс германського походження over- (10,7%). Найменш продуктивними префіксами є латинські префікси
multi- (0,5%) і mis- (0,5%) та германський префікс ir- (0,5%). Переважна більшість префіксів термінів вуглевидобувної галузі греко-латинського походження, менша частина – германського. Деякі лінгвісти називають
елементи греко-латинського походження компонентами складних слів-термінів, префіксоїдами, псевдопрефіксами. Проте більшість дослідників вважають ці форманти префіксами і відносять таким чином префіксацію до деривації, а не до словоскладання [8, с. 73; 3, с. 21].
Проведене дослідження дає підстави зробити наступні висновки. У творенні термінів вуглевидобувної
галузі найбільш частотними є суфікс -ing, та суфікси -ion/-ation/-tion/-sion, що здебільшого виражають термінологічну категорію найменувань процесів, засобів та операцій. У випадку префіксально-суфіксальних термінів, основна їх маса з вказаними суфіксами утворена від перехідних дієслів, що мають у своєму складі префікси. Найбільш продуктивними префіксами є префікс германського походження over- та префікси латинського
походження de- та in-, які є достатньо поширеними для творення термінів в інших галузевих терміносистемах.
Таким чином, разом з іншими властивостями терміну, його мовне оформлення, а саме наявність регулярних і продуктивних термінотворчих афіксів, визначає його системність та спрямованість до стандартизації.
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АНГЛОМОВНИЙ ТЕРМІН СФЕРИ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
ТА ЙОГО БАЗОВІ ОЗНАКИ
У статті розглянуто визначення поняття «термін», на основі якого запропоновано визначення «терміна
сфери охорони довкілля». З’ясовано та проаналізовано структурні ознаки терміна, які відрізняють його від
інших лексичних одиниць.
Ключові слова: термін, дефініція, термінологія, ознаки терміна.
В статье рассмотрено определение понятия «термин», на основе которого предложено определение
«термина сферы охраны окружающей среды». Выяснены и проанализированы структурные признаки термина, которые отличают его от других лексических единиц.
Ключевые слова: термин, дефиниция, терминология, признаки термина.
In the article an attempt has been made to look at different definition formulations of the word «term» and on the
basis of that own definition for the environmental protection term has been formed. Also features of the term which
differ it from other lexical units, have been defined and analyzed.
Key words: term, definition, terminology, features of the term.

Будь-яка галузь науки і техніки знаходить своє вираження у спеціальних термінах. Роль спеціальної термінологічної лексики різко зростає, вона стає джерелом інформації, засобом прогресу науково-технічної революції.
Засновником термінологічної школи є Д. С. Лотте, який вперше порушив питання систематизації, уніфікації та стандартизації термінології на основі розробленої ним теорії терміна і термінології ще у 30-роках XX-го
століття. Зокрема, терміни та термінотворення вивчали: В. Н. Овчаренко, В. П. Даниленко, Е. Ф. Скороходько, Г. О. Винокур та багато інших.
Об’єктом нашого дослідження є термін та його ознаки, що відрізняють термін від інших лексичних одиниць.
Предмет дослідження – визначення терміна сфери охорони довкілля та виокремлення його ознак.
Мета статті – розглянути визначення терміна і на основі цього створити власне «робоче» визначення терміна сфери охорони довкілля, а також виявити ознаки терміна (або вимоги до терміна), що відрізняють його
від інших лексичних одиниць.
Дискусії щодо визначення терміна ведуться вже багато років і науковці не можуть прийти до одностайного
висновку. Науковці трактують поняття терміна по-своєму, тому наведемо найвідоміші визначення терміна.
В. П. Даниленко дотримується точки зору, що «термін – це слово (чи словосполучення) спеціальної сфери
застосування, яке називає спеціальне поняття [4, с. 67]. В. М. Лейчик тлумачить термін як «лексичну одиницю
певної мови для спеціальних цілей, що позначає загальне, конкретне чи абстрактне поняття теорії спеціальної
галузі знань чи діяльності» [7, с. 136]. О. С. Ахманова визначає термін як «слово чи словосполучення спеціальної (наукової, технічної і т.п.) мови, яке створене (отримане, запозичене і т.п.) для точного вираження
спеціальних понять і позначення спеціальних предметів» [2, с. 70]. А. В. Суперанська трактує термін як спеціальне слово (або словосполучення) у професійній діяльності, що вживається в певних умовах [10, с. 14].
Відомий український термінолог Е. Ф. Скороходько стверджує, що термін – це слово чи усталене словосполучення, яке виражає спеціальне поняття науки, техніки або іншої галузі людської діяльності, та має дефініцію, яка розкриває ті ознаки цього поняття, що є релевантними саме для цієї галузі [9, с. 7].
Як бачимо, у сучасних мовознавців немає єдиного загальноприйнятого вичерпного визначення терміна.
Проте, спостерігаємо, що з наведених визначень є подібні між собою.
З опорою на вищенаведені дефініції вважаємо, що термін – це слово або словосполучення, яке позначає
наукове поняття чи спеціальний предмет в певній галузі науки або техніки.
Відповідно, термін досліджуваної сфери охорони довкілля – це слово або словосполучення, яке позначає
наукове поняття чи спеціальний предмет сфери охорони довкілля. Звернімо увагу на те, що охорона довкілля
– порівняно молода наукова сфера, яка народилася з давнішої науки – екології, тому ця сфера є невеликою
частиною екології і увібрала в себе багато екологічних термінів. На наше переконання, досліджувана термінологія має міждисциплінарний характер, оскільки в неї входять терміни інших суміжних та несуміжних
галузей: біологічної, географічної, геологічної, фізичної, хімічної, математичної, медичної, технічної тощо.
Отже, терміни сфери охорони довкілля позначають те, що є найхарактернішим для охорони довкілля –
назви дій та процесів, пов’язаних з охороною довкілля, назви факторів, що завдають шкоди довкіллю, назви
методів, способів та заходів, метою яких є охорона та підтримання навколишнього середовища у доброму
стані, назви обладнання та приладів, необхідних для боротьби з певними екологічними катастрофами тощо.
Для того, щоб правильно визначити в тексті термін, потрібно знати ознаки, які він повинен мати (або вимоги, які до нього висуваються).
Ознаки терміна, на думку дослідників, також різняться, причому кількістю ознак, що повинні бути в терміні.
Нами виокремлено такі основні ознаки терміна:
1) однозначність або ж тенденція до однозначності. Така однозначність повинна бути хоча б в межах певної терміносистеми. Термін повинен мати лише одне значення, тобто позначати лише одне наукове
або технічне поняття. Відповідно, поняттю повинен відповідати тільки один термін. Термін повинен бути
© М. Я. Саламаха, 2014
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однозначним в термінології певної галузі, хоча за її межами піддаючись детермінологізації або транстермінологізації, та ж лексична одиниця може бути пов’язана з іншими поняттями. Проте, повністю усунути багатозначність з терміносистем не вдається. Більшість термінів сфери охорони довкілля є однозначними, хоча
випадки полісемії також не є поодинокими. Так, water purification (the removal of impurities from water) [11,
с. 223] – очищення води – є однозначним терміном, як і більшість термінів.
2) точність. Термін повинен якнайповніше і найточніше передавати суть поняття, яке він позначає. Це
означає, що довжина терміна повинна бути достатньою для позначення поняття і достатньою для його виокремлення із подібних понять. Наприклад, термінологічне словосполучення anaerobic decomposition (the
breakdown of organic material by microorganisms without the presence of oxygen) – анаеробний (безкисневий)
розпад [11, с. 10] повністю та точно описує один з методів керування відходами, що полягає у розщепленні органічних сполук мікроорганізмами без використання кисню і вирізняє його від поняття aerobic decomposition
(аеробний (кисневий) розпад), який, відповідно, описує розпад сполук у присутності кисню.
3) значення терміна дорівнює поняттю в обсязі пізнаного. Характерним для терміна є повне злиття значення слова й означуваного словом поняття. В. А. Звєгінцев підкреслює, що лінгвістичне значення термінів
не має природної для звичайних слів потенції розвитку. В термінах розвивається не значення слова, а поняття,
яке позначається словом. [5, с. 152]. Отже, термін семантично повинен орієнтувати думку на відображене ним
поняття і не суперечити йому [1].
Так, термін reforestation (the planting of trees in an area which was formerly covered by forest) – лісонасаджування [11, c. 177] відразу орієнтує на діяльність людини щодо оновлення лісу, тобто його насадження,
оскільки у склад терміна входить префікс re-, що позначає повторення чи відтворення дії, в той час як термін deforestation (the cutting down of forest trees for commercial purposes or to make arable or pasture land) [11,
c. 55] – вирубка лісу, навпаки, описує протилежне першому поняття, так як містить префікс de-, що свідчить
про протилежне значення чи втрату чогось.
4) стилістична нейтральність, або відсутність емоційно-експресивного забарвлення. В.І. Карпова наголошує на відсутності саме психологічного забарвлення. Терміни позбавлені образності, тому, основа зводиться до мінімуму набагато швидше, ніж у звичайних загальновживаних словах [6, с. 7]. Тому, емоційне
забарвлення термінів сфери охорони довкілля зводиться до мінімуму. Терміни просто позначають поняття і
не надають експресивної окраски – radiation sterilization (знищення бактерій опромінюванням), sediment pond
(ставок-відстійник (для стічних вод), community water system (громадська водна мережа) тощо.
5) системність. Кожен термін входить до певної терміносистеми, у якій виражає своє термінологічне значення. Термін має повністю визначене місце в термінологічній системі, яке залежить від місця відповідного
поняття у всій системі понять. Це впливає на структуру та склад терміна. За межами своєї терміносистеми
термін може мати зовсім інше значення. Щодо системності, то деякі дослідники стверджують, що системність терміна – це класифікаційна сутність, інші вважають, що терміну властива словотвірна системність.
На думку третіх, системність терміна є подвійною: як елемента терміносистеми, так і як елемента системи
мови. Тому, на нашу думку системність в термінах проявляється двічі. Так, наприклад, термін sand filter (пісковий (водо)очищувач) відноситься до терміносистеми сфери охорони довкілля, оскільки представляє одну з
її лексико-семантичних груп «Назви інструментів та приладів для охорони, очищення, запобігання проблем
та підтримання довкілля у відповідному стані», а саме позначає прилад на очищення води. Термін invisibility
(невидимість) займає в терміносистемі свою нішу в групі на позначення «Назв ознак, характеристик та властивостей, пов’язаних з охороною довкілля», оскільки позначає характеристику повітря. Відповідно, кожен
термін сфери охорони довкілля має своє місце в досліджуваній терміносистемі, адже входить до певної тематичної групи (лексико-семантичного поля).
6) чітка дефініція. Кожен науковий термін має дефініцію, яка чітко окреслює та обмежує його значення. До дефініцій також виставляються певні вимоги: 1). Об’єктивність. Об’єктивне визначення – це єдине
правильне пояснення поняття; 2). Історичність. Якщо визначається явище чи предмет, властиві тій чи іншій
епосі, то у дефініції повинні включатися ознаки, які передають інше розуміння цього явища чи предмету.
3). Чіткість дефініції. Чіткість дефініції терміна залежить від чіткості і однозначності всіх елементів, які
входять у визначення. За вимогами термін повинен піддаватися відносно короткому визначенню. Таке визначення повинне включати перелік ознак, властивих цьому поняттю і унеможливити його хибне розуміння.
4). Повнота дефініції. Дефініція терміна повинне містити загальновідомі поняття або ж такі, яким у рамках
словникової статті властиве своє визначення.
Так, дефініція терміна із англомовного словника охорони довкілля earthquake (землетрус) звучить так: a
sudden movement of the earth caused by the abrupt release of accumulated strain along a fault in the interior. The
released energy passes through the earth as seismic waves (low-frequency sound waves), which cause the shaking
[12, с. 127] (раптовий рух землі, спричинений раптовим вивільненням накопиченого напруження уздовж зсуву
породи. Випущена енергія проходить через землю як сейсмічні хвилі (низькочастотні звукові хвилі), які спричинюють струси). Така дефініція не тільки чітко пояснює, про що йдеться, а й наводить причину утворення
землетрусів.
Крім того, потрібно наголосити, що дефініції можуть бути різними. Це можуть бути короткі визначення,
розгорнуті чи вичерпні, вони можуть формулюватися з навчальною чи пізнавальною ціллю і розкривати поняття з різних точок зору. Безперечно, що між різними дефініціями одного і того ж поняття не повинно бути
суперечностей.
7) відсутність у терміна синонімів чи омонімів (в межах однієї терміносистеми), оскільки ці явища
ускладнюють наукове спілкування. Зазначена ознака може звучати як унікальність [1]. Тобто, термінологія
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прагне до точності та моносемії, хоча на практиці не завжди так, адже існує багато термінів багатозначних і
нечітких за своєю семантикою.
Так, нами виявлено 456 синонімів у термінології сфери охорони довкілля, що становить 19% із загальної
кількості термінів (понад 2500). Виокремлено 148 синонімічних рядів, кількість елементів в яких коливається від 2 до 8: cleaning – cleansing – purifying – detergent – abstergent – stope – очисний, миючий; recovery
– regeneration – restoration – revivification – відновлення; weathering – erosion – volatilization – вивітрювання
тощо. З точки зори структури переважають однослівні різнокореневі синоніми та синоніми, представлені терміносполукою і відповідною абревіатурою.
8) стислість, лаконічність, милозвучність. Ця ознака є швидше бажаною, ніж реальною, тому що не
завжди вдається створити короткий термін, який би при цьому був точним. Для досягнення правильної орієнтації і точності інколи створюються складні, громіздкі терміни, які не є зручними у використанні, адже
чим частіше використовується термін, тим коротшим він повинен бути. Така стислість, або короткість, забезпечує легке запам’ятовування терміна та його широке використання. Терміни, що складаються з чотирьох
і більше компонентів не знаходять широкого використання в досліджуваній термінології і мають тенденцію
до утворення абревіатур як своїх варіантів. Хоча, з іншого боку, більша кількість компонентів свідчить про
стовідсоткову однозначність терміна, тобто багатокомпонентність не є недоліком терміна, а лише сприяє його
точності. Це ми підтверджуємо структурним аналізом термінів сфери охорони довкілля, в якій однослівні терміни займають 36%, причому саме серед однослівних термінів найчастіше проявляється явище полісемії. Це
підтверджує той факт, що однослівні терміни більш схильні до багатозначності, оскільки позначають більш
загальні поняття.
9) лінгвістична або граматична правильність. Тут маємо на увазі правильне використання словотвірних
засобів, що забезпечує точність терміна. Лінгвістична правильність термінів також забезпечується однаковими або подібними морфемними структурами термінів. Маємо на увазі, що кожен термін, чи то іменник, чи
прикметник, має свої широко використовувані афікси для позначення процесів, властивостей тощо в межах
одного термінологічного поля. Так, наприклад, термін treat для утворення іменника використовує суфікс –
ment (обробка), а не -tion чи -ture, що свідчить про підпорядкування загальномовним правилам.
10) мотивованість. За твердженням Д. С. Лотте, ознаки, покладені в основу терміна, які створюють його
«буквальне значення» не повністю відповідають змісту його поняття [8]. Це пояснюється, очевидно, тим, що
значення терміна визначається цілою системою понять і приписується за допомогою дефініції. Мотивованість
терміна сприяє його запам’ятовуванню та полегшує зв’язок з іншими термінами. Найбільш мотивованими
виявлено терміни сфери охорони довкілля, утворені на основі метафоричного та метонімічного перенесень.
На основі різноманітних подібностей можна зрозуміти значення терміна. Наприклад: orphan site – запущена,
покинута ділянка, source – джерело забруднення, seabed – морське дно, stream sanitation – оздоровлення ріки,
clear-cutting – цілковите вирубування лісу.
11) деривативність. Деривативність терміна – це можливість утворювати на його основі інші терміни.
Деривативність термінів сфери охорони довкілля проявляється як на рівні однокомпонентних термінів, так
і на рівні термінологічних словосполучень. Під деривативністю на рівні однокомпонентних термінів маємо
на увазі використання різноманітних словотвірних афіксів, які допомагають утворити терміни різних частин
мови. Порівняємо: treat (v) – обробляти; treatment, treating (n) – обробка; treatability (n) – здатність до технологічної обробки [3, с. 265]; pretreatment (n) – попередня обробка. Деривативність на рівні термінологічних
словосполучень проявляється можливістю створювати нові термінологічні словосполучення на основі певного компоненту, тобто один і той самий компонент служить основою для утворення інших термінологічних словосполучень. Наприклад, згадуваний термін treatment утворює такі термінологічні словосполучення:
treatment efficiency – ефективність обробки, treatment system – система очистки стічних вод, wastewater
treatment plant – завод обробки стічної води, в яких treatment виконує роль означення; treatment, storage or
disposal – обробка, зберігання або усування (небезпечних відходів) тощо.
Таким чином, за допомогою деривативності утворюються нові терміни. Отже, деривативність є одним із
способів збагачення та кількісного поповнення термінології сфери охорони довкілля.
Вищерозглянуті ознаки терміна принципово відрізняють термінологію від звичайних загальновживаних
слів. Насправді дуже важко створити термін, який би відповідав усім вищезгаданим ознакам і ці ознаки є
більше бажаними, ніж реальними.
Таким чином, доходимо наступних логічних висновків. Хоча існує велика кількість визначень слова «термін», багато з них мають спільні риси, і це дає нам змогу стверджувати, що термін – це слово або словосполучення, яке позначає наукове поняття чи спеціальний предмет у певній галузі науки чи техніки. Кожен
термін має певні ознаки, завдяки яким можемо визначити є лексична одиниця терміном чи ні. Якщо лексичній
одиниці властиві більшість з цих ознак, то мовний знак кваліфікуємо терміном.
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З ІСТОРІЇ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ КОКСОХІМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
У статті розглянуто основні етапи формування та розвитку української термінології коксохімічної промисловості, виявлено особливості та закономірності цього процесу, а також окреслено їх значення для сучасної терміносистеми.
Ключові слова: термін, термінологія, терміносистема, науково-технічна термінологія, термінологія коксохімічної промисловості, формування та розвиток терміносистеми, етапи становлення терміносистеми.
В статье рассмотрены основные этапы формирования и развития украинской терминологии коксохимической промышленности, выявлены особенности и закономерности этого процесса, а также обозначено их
значение для современной терминосистемы.
Ключевые слова: термин, терминология, терминосистема, научно-техническая терминология, терминология коксохимической промышленности, формирование и развитие терминосистемы, этапы становления
терминосистемы.
The article presents the main stages of formation and development of the Ukrainian by-product-coking industry
terminology, discovers the features and patterns of this process, and outlines their importance for the modern
terminological system.
Key words: term, terminology, terminological system, scientific and technical terminology, by-product-coking
industry terminology, formation and development of terminological system, stages of formation of terminological
system.

Формування та розвиток галузевої термінології – це складний і довготривалий процес, який тісно
пов’язаний з історією становлення галузі, науки про неї та української наукової мови в цілому, оскільки будьяка терміносистема є її невід’ємною частиною.
Остаточне становлення науково-технічної термінології сучасної української літературної мови припадає на
кінець ХІХ – початок ХХ ст. Науково-технічна термінолексика, яка раніше сприймалася як периферійна частина національної мови, останнім часом почала займати у ній ключові позиції. Описом, мовознавчим аналізом,
загальними питаннями удосконалення науково-технічної термінології займалися І. Білодід, В. Виноградов,
А. Даниленко, Т. Кияк, І. Коропенко, А. Крижанівська, А. Лагутіна, Д. Лотте, Т. Михайлова та ін. Цінним матеріалом є низка дисертаційних робіт, присвячених комплексному лінгвістичному дослідженню терміносистем
окремих галузей промисловості: металургійної (Н. Ктитарова), нафтогазової (С. Дорошенко), гірничої (О. Колган), хімічної (Г. Наконечна), машинобудівної (О. Литвин) тощо. Термінологічна система коксохімії має самобутній характер і глибоку історію, проте досі ще не була предметом окремого дослідження. Системне вивчення
цього шару лексики, зокрема простеження становлення та сучасного стану терміносистеми, є актуальним на
сьогодні, оскільки дозволить прогнозувати тенденції її подальшого розвитку, сприятиме досягненню належного рівня мовного забезпечення галузі та систематизуватиме зв’язки з іншими терміносистемами.
Метою нашої статті є з’ясування особливостей формування та розвитку української коксохімічної термінології, окреслення основних періодів її становлення та характеристика джерел поповнення терміносистеми
на цих етапах.
Ураховуючи позамовні та власнелінгвістичні чинники, у формуванні української коксохімічної термінології умовно виділяємо чотири періоди її становлення, які яскраво ілюструють зв’язок розвитку лексичної
системи мови з історією матеріальної та духовної культури українського народу.
Перший період може бути охарактеризований як етап зародження коксохімічної термінології. Він охоплює часовий проміжок від античності до 1735 року та пов’язаний із впровадженням нового технологічного
процесу – доменної плавки на коксі, яка ознаменувала виникнення сучасної коксохімічної промисловості.
Хоча датою початку виробництва коксу вважають 1735 рік, проте поява перших термінів, окреслення понятійного поля коксохімічної галузі відбулося значно раніше. Уже в 340-325 роках до н.е. в «Метеорології»
Аристотеля були знайдені перші письмові згадки про кам’яне вугілля. У 1589 році Проктер і Пітерсон отримали під час випалу кам’яного вугілля продукт і дали йому назву (сoki).
До утворення та поширення наукових знань у якості коксохімічних термінів використовувалися загальновживані слова, що були найменуваннями конкретних предметів і процесів, знайомих із побуту, наприклад:
колодязь, горщик, жаровня, топка, черпак, труба, тяга, накип, днище, заслон, піна та ін. Найпростіші спеціальні агрегати, механізми, інструменти коксохімічного виробництва на ранніх етапах свого розвитку дійсно
не відрізнялися від аналогічних повсякденних предметів. Конкретним прикладом такого зв’язку є визначення
слова-терміна піч: 1) «кам’яна споруда для обігрівання приміщення, приготування гарячої їжі» [15, с. 360];
2) «обладнання або споруда для обробки чогось нагріванням» [17, с. 551].
Аналогічна функціональна схожість спеціальних і неспеціальних предметів та дій лежить в основі входження в терміносистему коксохімії цілого ряду слів, якими і зараз послуговуються у фаховій комунікації:
під – 1) »нижня площадка в середині печей» [15, с. 373]; 2) «горизонтальна поверхня печі, на яку кладеться
паливо» [17, с. 391]; зольник – «нижня частина топки, куди падає зола» [15, с. 154] та ін. Загальновживані
слова, які перейшли до розряду термінів, поступово пристосовуючись, набули дещо іншого семантичного навантаження під впливом екстралінгвістичних факторів.
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Характерним явищем на початку формування коксохімічної термінології було використання діалектних
і просторічних слів, які створювали в ній територіальну варіантність термінів у окремих регіонах України
(Донецький басейн, Наддніпрянщина, Прикарпаття) і як наслідок – плутанину. Пор., бутара, кагла, калоша,
чушка, баба тощо.
Стан розвитку та уніфікованість фахової мови завжди залежить від диференціації самої науки. Оскільки
коксохімічна галузь розвивалася у складі чорної металургії, їх тривалий і тісний зв’язок спричинив поповнення термінофонду коксохімії спеціальною лексикою металургійної промисловості. Унаслідок цього розвиток
коксохімічної термінології залежав від стану термінології металургії й успадкував певні її вади, зокрема синонімічність та невпорядкованість.
Другий період розвитку коксохімічної термінології (1735 р. – початок ХХ ст.) пов’язаний як із технічними
досягненнями в галузі виробництва коксу, так і становленням теорії термінології. Ці фактори безпосередньо
вплинули на розширення галузевої термінології.
Розвиток коксохімічної термінології стимулювали вагомі наукові досягнення та технічні новинки у промисловості: процес коксування стали проводити без доступу повітря, виникли парові повітродувки, опалювальний простінок, полум’яні печі, пічні камери, регенеративні коксові печі тощо. Разом із появою нових процесів, деталей, машин, механізмів і конструкцій, виникають нові терміни, наприклад: клапан, різець, втулка,
котел, запальник, контейнер, ківш, кокіль, сифон, лебідка, затискач, виливниця, циліндр, рашпіль, сопло, прес,
форсунка, апарат, уп’єва піч, гаситель, рідкоплавкість, спалимість, газифікація, агломерація, графітизація
та ін. На основі пластометричного методу дослідження властивостей вугілля були створені перші технологічні класифікації вугілля, придатного для коксування. Нові виробничі поняття потребували термінологічного
оформлення, виникли нові лексеми (зольність, сірчистість, тугоплавкість, кокс доменний, кокс малофосфористий, ливарний кокс, коксовий горішок, коксовий дріб’язок, валовий кокс та цілий ряд інших). Завдяки
розвитку наукової думки активізувалися потенційні засоби української мови, що сприяло формуванню, збагаченню та стабілізації термінології.
Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. становлення коксохімічної промисловості на території України відбувалося за активної участі іноземних компаній, які здійснювали будівництво коксових печей, постачання вогнетривкої цегли, матеріалів, обладнання, креслень, технологій, спеціалістів, а натомість отримували побічний
продукт коксування – газ. Виробничі контакти спричинили появу в українській коксохімічній термінології
значної кількості запозичень з грецької, англійської, французької, латинської, німецької мов, наприклад: блюмінг, думпкар, ексгаустер, інструмент, крекінг, конвеєр, конвертер, конденсація, модель, ніпель, планшайба,
реторта, скіп, скрап, скрепер, тигель, фільтр, флотація, флюс, шихта, шамот, шахта та ін. Із часом деякі
запозичення замінили українськими відповідниками, як от: лапорти – двері коксових печей, турма – вугільна
башта, барільет – газозбірник тощо.
Запозичені терміни входили до української наукової мови також через стійкі та тривалі торговельні відносини, пов’язані зі збутом коксохімічної продукції. Одночасно з цим з’являються терміни, що виникають на
власній основі й приходять на зміну іншомовним термінологічним лексемам: реторта – кривогорлий горщик,
гармахерська піч – чистоплавильна піч та ін.
Для термінології цього періоду характерними є найменування-словосполучення, до складу яких входять
імена винахідників: коксова піч Коппе, піч Кнаба, піч Отто-Гофмана, метод Брунка, батарея Копперса і под.
Терміни коксохімічної галузі знаходимо в реєстрі загальномовних словників середини XIX століття, зокрема у рукописній лексикографічній праці «Словник української мови» П. Білецького-Носенка. Кількість
таких термінів є незначною, проте фіксація у словнику говорить про активність вживання й певну усталеність.
Пор.: вуголь [1, с. 87], добувати [1, с. 120], дробьязокъ [1, с. 124], олія [1, с. 261], палити [1, с. 270], пидъ [1, с.
280], топливо [1, с. 355] тощо.
Загалом аналізований період розвитку коксохімічних термінів, як і української термінології взагалі, відбувався хвилеподібно, зазнавав піднесень та спадів, що пояснюється зокрема суспільно-політичними причинами. Але, попри все, саме в цей час природно утворені сукупності термінів коксохімічної галузі почали
формуватися в окрему термінологію.
Наступний (третій) етап розвитку національної коксохімічної термінології, який тривав протягом 19341989 років, є періодом спаду термінотворчих і уніфікаційних процесів у ній, що пов’язане з ідеологічними
перегинами та русифікацією. Упродовж 1933-1935 років вийшов ряд «Термінологічних бюлетнів», у яких
значну частину українських коксохімічних термінів було замінено російськими відповідниками (копальня –
шахта, линва – трос, чадний – угарний та ін.), уніфіковано запозичення за зразком оформлення в російській
мові (бензина – бензин, синтеза – синтез тощо). Із «Українського правопису» було повністю усунено літеру
ґ, що змінило написання багатьох наукових термінів. Значну частину питомих термінів вилучили з обігу. Такі
зміни практично знівелювали багаторічну працю українських науковців. Після цього термінологічна діяльність припинилася на чверть століття, а потому з’явилися тенденції до штучного утворювання термінів.
Зацікавлення термінологіями різних галузей знань поновлюється у другій половині 50-х років. Проте у
радянський період не було видано жодного коксохімічного словника, що негативно впливало на розвиток і
нормалізацію галузевої термінології. Українські коксохімічні терміни зафіксовані нами лише у двох лексикографічних працях цього часу: «Русско-украинский металлургический словарь» (1970) і «Етимологічний
словник української мови» (1982).
У 70-х роках XX століття відбулося впровадження в коксохімічне виробництво технологій ресурсозбереження, автоматизації та механізації технологічних процесів, через що коксохімічна терміносистема поповнюється запозиченнями, які прийшли в галузь разом із технічними інноваціями. Здебільшого іншомовні термі-
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ни стосувалися позначення коксохімічних процесів і дій (алітування, зейгерування, легірування, футеровка,
шихтування, шлакування, шліфування конвекція, конверсія, конденсація, корозія, регенерація та ін.), приладів,
пристроїв, машин і механізмів (бремсберг, виливниця, грейфер, дросель, зумпф, камера, клапан, кран, кронштейн, муфта, планшайба, ролик, рольганг, тигель, турбіна, фланець, фурма, цанга, шибер, шнек і под.), видів
сировини, матеріалів, виробів та деталей (грат, купферштейн, латунь, флюс, шаблон, швелер, шихта, шлак,
шлам, шліф, шпонка, штанга, штейн тощо), інструментів (дорн, дриль, зенкер, кернер, клуп, кронциркуль,
надфіль, рашпіль, шабер, шпатель, штамп і под.). Якщо раніше українська коксохімічна термінологія калькувала назви, як правило, з мови-джерела, то тепер калькування відбувалося лише через мову-посередницю
− російську. З часом запозичення, яких немає в російському варіанті термінології, було вилучено. Українська
термінологія коксохімічної промисловості почала формуватися на російськомовній основі в умовах ізоляції
від інтернаціональних процесів термінотворення. Унаслідок цього українська наукова термінологія втрачала
свій національний характер і перетворювалася на копію російської.
Цей період характеризується гальмуванням розвитку української термінології коксохімічної промисловості. Незважаючи на те, що українська коксохімічна наука розвивалася, національна термінологія цієї галузі
майже не використовувалася, за відсутністю потреби не видавалися й україномовні підручники та словники.
Четвертий період пов’язаний із відновленням і подальшим формуванням та становленням коксохімічної
термінології. Він починається з 90-х рр. ХХ ст. і триває дотепер. Після здобуття незалежності коксохімія в
Україні стала однією із провідних технічних наук, що має розроблений поняттєвий апарат.
Відродження української коксохімічної термінології, необхідність її унормування та широкого використання серед фахівців відповідних галузей науки та виробництва зумовило появу перших підручників і посібників з коксохімії українською мовою [5; 10]. Інтенсивний розвиток науки і технологій виробництва наприкінці ХХ – на початку ХХI століть сприяв виникненню значної кількості нових термінів, що зумовило
необхідність зафіксувати їх у лексикографічних виданнях. Було видано перший перекладний коксохімічний
словник [12], а також опубліковано політехнічні словники [2; 9], метою яких стало повернення у вжиток
автентичної української термінології. Порівняно з попередніми словниками, у цих працях термінологію коксохімічної промисловості репрезентовано докладніше, що спричинено розвитком самої науки про коксохімію
у світі й в Україні зокрема.
Сучасні вітчизняні науковці працюють над поглибленням вивчення теоретичних аспектів термінотворення, терміновживання, стандартизації та уніфікації термінології як органічної частини загальнолітературної
мови. Як наслідок, на зміну термінам радянських часів прийшли нові українські еквіваленти, наприклад:
глушник – заглушка [12, с. 105]; покришка – накривка [12, с. 256] тощо. Повернення літери ґ сприяє точнішому
фонетичному оформленню термінологічних одиниць. Пор., аґреґат [12, с. 19], ґвинт [12, с. 52], ґенератор
[12, с. 78] та ін.
Сучасному стану розвитку української коксохімічної термінології притаманна спеціалізація словотвірних
моделей із використанням як національних, так і інтернаціональних терміноелементів. Зауважимо, що сучасна українська коксохімічна термінологія остаточно не позбулася впливу відповідної галузевої системи
російської мови, що певною мірою визначило принципи її розбудови. Проте загалом українська термінологія коксохімії зараз розвивається власними шляхами. Триває робота лінгвістів та галузевих фахівців щодо її
удосконалення, проте спостерігаються явища, які окремими авторами розглядаються в термінознавстві як
негативні (використання слів діалектного походження, побутового характеру, запозичення з інших мов, калькування, дублетність лексем).
Сучасна українська коксохімічна термінологія є цілісною системою мовних одиниць, серед яких вирізняються власне коксохімічні найменування та номінативні елементи з інших споріднених галузей, зокрема хімії,
фізики та металургійної промисловості.
Отже, українська коксохімічна термінологія має глибоку й давню історію формування. Розвиваючись, вона
постійно розширювала свій функціональний статус, поповнювалася новими терміноодиницями та на всіх етапах свого розвитку відповідала запитам суспільного життя. Перспективні завдання дослідження пов’язуємо з
комплексним вивченням терміносистеми коксохімії, що сприятиме її подальшому упорядкуванню та лексикографічному забезпеченню галузі.
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ЛІНГВІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРМІНІВ НА ПОЗНАЧЕННЯ ПРЕДМЕТІВ,
ОБЛАДНАННЯ ТА УСТАТКУВАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ МУЗЕЙНИЦТВА
У статті досліджено особливості лексико-семантичних відношень (синонімії й антонімії), виявлено низку
граматичних ознак музейних термінів, проаналізовано властивості музейної терміносистеми у структурному аспекті, з’ясовано специфіку її елементів.
Ключові слова: терміносистема, музейництво, структурно-семантичний аналіз, термінологічна синонімія й антонімія, терміни-словосполуки.
В статье исследованы особенности лексико-семантических отношений (синонимия и антонимия), выявлен
ряд грамматических особенностей музейных терминов, проанализированы свойства музейной терминосистеми в структурном аспекте, выяснена специфика ее элементов.
Ключевые слова: терминосистема, музееведение, структурно-семантический анализ, терминологическая синонимия и антонимия, термины-словосочетания.
The article explores the specificity of lexical and semantic relationships (synonymy, antonymy). The research has
revealed a number of grammatical hallmarks of the terms in question. It analyses the properties of the Museum Term
System in a structural aspect and clarifies the specificity of its elements.
Key words: system of terms, Museology, structural and semantic analysis, terminological synonymy and antonymy,
term combinations.

Терміни, що виражають поняття, які зараховують до якої-небудь одної галузі людської діяльності чи людського пізнання не існують ізольовано, а об’єднуються в систему, яка в ідеальному випадку відображає систему знань в цій галузі; як правило, така система виступає у вигляді ієрархічної класифікації, тобто групи
понять, пов’язаних між собою тематично та на основі родо-видових відношень [1, с. 142].
Термінології властиві ті самі тенденції, що й мові загалом. Її розвиток зумовлено зовнішніми (екстралінгвальними) та внутрішніми (інтралінгвальними) чинниками. Нерідко екстралінгвальні чинники відіграють
важливу роль у творенні певної номінації. Однак зовнішні чинники розвитку мови не діють незалежно від
внутрішніх, зумовлених певними системними відношеннями. Позамовні чинники можуть сприяти чи, навпаки, заважати, прискорюючи чи сповільнюючи відповідні процеси [4, с. 3].
Кожен термін є невід’ємним елементом термінологічної системи, під якою розуміють сукупність елементів
цілого, між котрими існує особливий та тривалий зв’язок і які адекватно висловлюють систему понять теорії
та описують певну спеціальну сферу людських знань чи діяльності. Сукупність зв’язків у межах такого цілого
визначає його структуру [2, с. 151].
Система термінів будь-якої науки є певною множинністю взаємопов’язаних елементів, що є стійкою єдністю і цілісністю, наділеною певними властивостями й закономірностями [11, c. 35]. Термінологічні системи
різних наук в останні десятиліття стали об’єктом всебічного зацікавлення й наукового дослідження сучасних українських мовознавців. Проблема терміна й терміносистеми є актуальною у зв’язку з упорядкуванням
останніх. Про це свідчить поява великої кількості мовознавчих праць, які присвячено вивченню становлення,
системної організації різних галузевих термінологій.
На сучасному етапі систематизація українських терміносистем окремих галузей набуває особливого значення. Вивчення музейної лексики в мовознавстві становить інтерес як для лінгвістів, так і для фахівців сфери
музейництва, оскільки ця галузь останнім часом активно розвивається.
Незважаючи на значну кількість праць, присвячених різним галузевим терміносистемам, окремі терміносистеми залишаються практично не дослідженими. До них належить, зокрема, терміносистема музейництва
як один з пластів термінологічної лексики, яка ще не підлягала системному аналізу. Це й становить актуальність цього дослідження.
Українська музейна термінологія лише нещодавно потрапила в поле зору філологів і стала предметом
лінгвістичних досліджень. До сучасних досліджень музейної термінології належать статті О. Перелигіної [9],
Р. Микульчика та П. Слободяна [6, c. 7].
Поширення та розвиток музейної галузі сприяли виникненню в лексичній системі мови особливих найменувань. У системі термінології музейництва наявні досить великі тематичні групи, що позначають: музейні заклади
та установи; види музейних закладів; предмети, обладнання та устаткування; музейні підрозділи; музейні території, приміщення та їхні частини; довідкові музейні елементи та інформаційні структури тощо. У цьому дослідженні зосередимо увагу на різноаспектному аналізі термінів, що називають предмети, обладнання та устаткування.
Метою статті є аналіз лексико-семантичних, структурних особливостей термінів на позначення предметів, обладнання та устаткування в українській музейній термінології, які зафіксовано у «Словнику-довіднику термінології
музейництва» Р. Микульчика [8] та в словнику-довіднику «Природнича музейна термінологія» О. Климишина [3].
Вивчення лексичної системи мови проводять в декількох напрямках. Один з них – вивчення історії окремого слова, яке живе й розвивається лише за тісного контакту з іншими словами. Інший напрямок – вивчення
історії як конкретних груп слів, так і терміносистеми конкретної галузі.
За походженням українська музейна термінологія надзвичайно різноманітна. Серед термінів, що позначають предмети, обладнання та устаткування маємо передусім терміни латинського походження. Із латини
© І. М. Фецко, 2014
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походять такі лексеми: артефакт (лат. штучно зроблений) – матеріальний об’єкт, створений унаслідок людської діяльності [8, с. 16]; дублікат (лат. подвоєний) – предмет, створений для того, щоб замінити оригінал з
метою передати його вигляд, основні характеристики, а також іншу інформацію про нього [8, с. 31]; гербарій
(лат. травник) – систематична колекція спеціально зібраних, засушених і змонтованих на аркушах паперу
рослин, призначена для наукового опрацювання [3, с. 40]; експонат (лат. «виставляю на показ») – музейний
предмет, який виставлено для огляду; є структурною одиницею експозиції й становить основу музейної комунікації [8, с. 36]; колекція (лат. збирання) – сукупність предметів, зібраних за яким-небудь принципом [8,
с. 51]; модель (лат. міра, аналог, зразок) – предметне, здебільшого зменшене відтворення тривимірного об’єкта,
що зберігає конструктивні принципи й фактуру оригіналу [8, с. 63]; оригінал (лат. первісний, природжений) –
1) предмет, виготовлений першим з низки аналогічних; 2) предмет, який не має аналогів, унікальний предмет [8, с. 83] інші.
Серед назв предметів, обладнання та устаткування є також терміни й грецького походження. Грецька мова
стала джерелом для таких термінів: голограма (гр. повний запис) – спосіб записування просторової структури
світлової хвилі й одержання об’ємного зображення предмета [3, с. 43]; панорама (гр. «все оглядаю») – картина
великих розмірів з об’ємним переднім планом, розміщена вздовж стіни круглого приміщення [8, с. 87] та ін.
Однією з найважливіших системотворчих категорій у лексиці вважають синонімію. На думку багатьох
науковців, слова ніколи не існують самостійно, й нове слово повинне зіткнутися із синонімами й антонімами,
значення яких воно до певної міри змінить, водночас зміниться й ланцюг асоціацій..
Деякі термінологи трактують синонімію як ваду, негативну ознаку, оскільки синоніми перевантажують
пам’ять і вимагають додаткових зусиль для засвоєння. Однак більшість мовознавців уважають, що термінні
синоніми потрібні, бо кожен із них по-різному розкриває зміст поняття. Тому, поряд із загальновизнаною тезою про недоречність синонімів для термінології, уже «усталеною стала думка про синонімію як невід’ємну
ознаку термінної лексики» [5, с. 100].
Терміни-синоніми розрізняють з погляду структури. В українській музейній термінології серед назв предметів, обладнання та устаткування виявлено паралельне вживання: 1)  однослівних термінів: авдіоматеріяли –
фонозаписи, відтворення – дублікат, зібрання – колекція, панорама – діорама, підробка – фальсифікат, чучело
– опудало та ін.; 2)  однослівного терміна й словосполуки: музеалія – автентичні виражальні засоби, експозит
– музейний експонат, планшет – монтажний аркуш експозиції, раритет – рідкісний предмет та ін.; 3)  термінів-словосполук: гербарний екземпляр – гербарний зразок, експозиційне обладнання – експозиційне устаткування, жива картина – жива експозиція, монтажний аркуш експозиції – монтажний лист експозиції, музейна
збірка – музейне зібрання, музейне обладнання – музейне устаткування, речова пам’ятка – речове джерело та
ін.; 4)  терміна-словосполуки й відповідної абревіатури: експозиційний допоміжний матеріял – ЕД та ін.
Крім синонімії багатьом галузевим термінологіям властива й варіантність, тобто формальна видозміна
того самого слова (словосполуки) без порушення тотожності значень. В українській музейній термінології
виявляємо синтаксичні варіанти – словосполуки з різними можливими видами граматичного зв’язку в термінологічних словосполуках: історико-культурна пам’ятка – пам’ятка історії та культури та ін.
Явище синонімії тісно пов’язане з антонімією. Терміни-антоніми в українській мові характеризуються
цілком визначеними парадигматичними властивостями: фронтальною протилежністю й розрізненням за
диференційною ознакою, тісно пов’язаною з її основною дефінітивною функцією. Основою антонімів, що
утворюють найпростішу групу слів (пару), є, як відомо, наявність протилежності слів і понять. При цьому
«антонімічними можна вважати слова, що протиставляються за найбільш загальною та істотною для їхнього
значення семантичною ознакою, характеризуючи явища одного плану й перебуваючи на крайніх позиціях
відповідної лексико-семантичної парадигми» [12, с. 183].
Одним із способів вираження протилежного поняття серед назв предметів, обладнання та устаткування
є приєднання до терміна стверджувальної семантики заперечної частки не, яка фактично виконує роль префікса. Як відомо, префікс не- виражає значення «заперечення», «відсутності тієї чи іншої ознаки», тому в антонімічній парі виникає відношення повної протилежності, наприклад: державна частина музейного фонду
України – недержавна частина музейного фонду України тощо.
За частиномовною належністю серед назв предметів, обладнання та устаткування наявні терміни-іменники чоловічого роду (артефакт, гербарій, депозит, дублет, дублікат, ексикат, експозит, експонат, ковпак, макет, медальйон, муляж, оригінал, планшет, раритет, склопакет, стелаж, стенд, тримач, турнікет, фальсифікат та ін.),
жіночого (бутафорія, гальваноскопія, голограма, діорама, збірка, ксерокопія, модель, пам’ятка, панорама, підставка, реліквія, трибуна, тумба, фотокопія та ін.) та середнього (зібрання, опудало, першоджерело, токування та ін.).
За структурою усі терміни поділяють на синтетичні (однослівні) та аналітичні (багатослівні) терміни.
Серед термінів на позначення предметів, обладнання та устаткування домінують аналітичні терміни (див.
діаграму 1), що свідчить про надзвичайну продуктивність аналітичного способу в термінотворенні. Це зумовлено потребою уточнити наукові поняття, а терміни-словосполуки, на відміну від термінів-однословів,
виявляють більшу здатність до конкретизації значень завдяки залежним словам [10, с. 173].
Відповідно до кількості складників різноманітні музейні терміносполуки можна поділити на такі структурні типи: двокомпонентні (археологічна знахідка, археологічне зібрання, архівна колекція, геральдична
пам’ятка, гербарний екземпляр, група надходження, динамічне освітлення, дублювальна поверхня, експозиційне обладнання, макет експозиції, музейна збірка, наповнення виставки, обсяг виставки, освітлення експозиції та ін.), трикомпонентні (автентичні виражальні засоби, джерельна база експозиції, засоби оформлення
експозиції, комплекс археологічних знахідок, матерія експозиційної оповіді, монтажний аркуш експозиції,
натуральний експозиційний комплекс, національна культурна спадщина та ін.), які найчастіше виникають як
ускладнення двокомпонентних словосполук.
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Діаграма 1. Структурна класифікація музейних термінів на позначення предметів,
обладнання та устаткування
Трикомпонентні термінологічні сполуки менш продуктивні, проте кількість їхніх різновидів є більшою,
адже зі збільшенням кількості компонентів зростає й можливість їхнього структурного комбінування для
творення нових термінів і називання понять [10: 174]. Серед найменувань предметів, обладнання та устаткування в українській музейній термінології зафіксовано й значну кількість багатокомпонентних, які мають
різну кількість складників, зокрема чотирикомпонентні: нерухомий об’єкт культурної спадщини, пам’ятка
музейного фонду України, тематична група музейних предметів; п’ятикомпонентні: державна частина музейного фонду України, недержавна частина музейного фонду України. Як бачимо, полілексемні терміноодиниці переважають над монолексемними, що є характерною рисою сучасних термінологій європейських мов.
Найпоширенішими є дво- та трикомпонентні терміни. Вони добре відповідають вимозі точної номінації.
Отже, музейна термінологія як невід’ємна частина лексичної системи мови постійно розвивається, оскільки
в її межах відбуваються такі процеси, як зникнення одних і поява інших термінів, уживання старих термінів у
новому значенні, заміна одних термінів іншими, ліквідація паралельних форм. Розвинута національна музейна
термінологія є свідченням високої духовної культури, що дає підставу прогнозувати її збагачення новими чи
забутими номінаціями. Процес удосконалення музейної термінології безпосередньо пов’язаний з розвитком
музейної культури. Музейні терміни становлять лексику, яка на сучасному етапі збагачується досить інтенсивно, що є яскравим відображенням розвитку мови й суспільства. І в процесі подальшого формування цього словникового фонду справа його вдосконалення набуває дедалі більшого значення. На підставі сказаного
можна зробити висновок про багатство й різноманітність музейної лексики, необхідність її вивчення. Як і сама
галузь музейної сфери, її термінологія активно формується і перебуває на етапі становлення і нормалізування.
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ДО ПИТАННЯ НОРМАТИВНОСТІ ДЕЯКИХ
УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ ТЕРМІНІВ
У дослідженні звернено увагу на помилкові моделі вживання таких українських електроенергетичних термінів, як «лінія електропередачі», «щит управління», «повітряна лінія» і термінів-словосполук зі стрижневим
компонентом «олія», обґрунтовано потребу вживання нормативних варіантів: «лінія електропересилання»,
«щит керування», «надземна лінія», «олива», запропоновано перегляд вживання терміна «котушка», доцільності його заміни на питомий нормативний український відповідник.
Ключові слова: термін, українська електроенергетична термінологія, галузевий термін, системна організація терміносистеми, вмотивованість терміна.
В исследовании обращено внимание на ошибочные модели употребления таких украинских электроэнергетических терминов, как «лінія електропередачі», «щит управління», «повітряна лінія», и терминоединиц
со стрежневым компонентом «олива», обоснована необходимость употребления нормативных вариантов:
«лінія електропересилання», «щит керування», «надземна лінія», «олива», предложено пересмотреть употребление термина «котушка», целесообразности его замены на исконный нормативный украинский аналог.
Ключевые слова: термин, украинская электроэнергетическая терминология, отраслевой термин, системная организация терминосистемы, мотивированность термина.
The research focuses on the wrong models of the usage of the following Ukrainian electricity terms: «power line»,
«panel», «air line», and terms with the key component «olive». Besides, there is the necessity of the normative variants
usage like «power transmission line», «panel», «aerial line», «oil» exploined. There is also an offer to reconsider the
usage of the term «coil» and relevance of its substitution with a normative Ukrainian analogue.
Keywords: term, Ukrainian electricity terminology , industry terms, terminological system organization , motivation
of the term.

Наукова термінологія відіграє важливу роль у державотворенні і є показником розвитку наукового, соціально-економічного та культурного поступу країни [12, с. 19]. Українська мова тривалий час існувала в
умовах бездержавності. Порівняно з термінологією інших європейських мов її розвиток відбувався своєрідно.
Утиски української мови, вплив російської, польської та інших мов стримували розвиток національної наукової термінології. Статус незалежності та зміна політичних орієнтирів України зумовили й зміну мовної
ситуації в країні. Як слушно зауважує І. Кочан, «українська мова посіла чільне місце у всіх сферах діяльності
людини, зокрема й у науковій, яка донедавна послуговувалася переважно російською мовою, і там усталилася
російськомовна термінологія». Власне після проголошення незалежності України процес відсторонення чужомовної термінології й заміна її на власне українську вже розпочався [7, с. 3].
Українська термінологія останніми десятиліттями привертає до себе пильну увагу не тільки лінгвістів,
а й представників інших наук. Нормативний аспект вивчення термінології звичайно пов’язують із мовною
правильністю утворення та вживання термінів. Без цього не можна забезпечити загальну повноцінність ні
окремого терміна, ні всієї терміносистеми.
У центрі уваги сучасних українських мовознавців перебувають термінологічні системи різних наук. Актуальність наукового осмислення історії української термінології як підсистеми загальнонародної мови, її
теоретичних засад у лінгвістичному аспекті зумовлює національно-культурне відродження. Утворена на власному мовному ґрунті питома термінологія є основою будь-якої національної терміносистеми. Різні її площини розглядалися в працях, присвячених загальним питанням норми (А. Коваль, Л. Мацько, О. Сербенська,
М. Пилинський, О. Пономарів, І. Фаріон), нормативності саме в термінології та її стандартизації (М. Гінзбург,
Т. Кияк, І. Кочан, О. Кочерга, Л. Полюга, Б. Рицар, Л. Симоненко та ін.).
Незважаючи на те, що в сучасній україністиці цій проблемі присвячено низку лінгвістичних праць, не існує наукових робіт, у яких би досліджувалося становлення термінів електроенергетики. Саме тому питання
дослідження терміносистеми зазначеної галузі залишається актуальним і складним водночас.
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю охарактеризувати нормативність вживання окремих
електроенергетичних термінів. Мета статті – обґрунтувати вживання в електроенергетичній термінології таких термінів як «щит керування», «лінія електропересилання», утвердження термінів «олива» та «надземна
лінія», а також необхідності перегляду непритаманного українській мові терміна «котушка». Завдання: проаналізувати нормативність і доцільність уживання цих термінів, а також терміносполук зі стрижневим прикметником-компонентом «олійний» та запропонувати альтернативні поняттєві моделі.
«Норма літературної мови – це реальний, історично зумовлений і порівняно стабільний мовний чинник,
що відповідає мовній системі і становить єдину можливість або найкращий для конкретного випадку варіант,
що відібрало суспільство на певному етапі розвитку» [15, с. 17]. Норми створюють люди, однак правила формуються на підставі реальних законів суспільства.
Норми є визначеними для всіх мовних рівнів. Унаслідок відхилення від норм на різних рівнях мови виникають типові помилки, що знижують культуру мовлення. Питання норми у термінології активно вивчав
М. Гінзбург, І. Кочан, Н. Овчаренко та ін. Зокрема М. Гінзбург обґрунтовує доцільність і правильність вживання питомих термінів, що сприяє унормуванню українських галузевих терміносистем. Науковець слушно
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стверджує, що «сьогодні перед Україною стоїть завдання привести національну систему технічного регулювання у відповідність до вимог Угоди про технічні бар’єри торгівлі СОТ та наблизити її до європейської
практики» [3].
Оскільки терміни чітко співвідносяться з поняттями, які вони позначають, спробуємо знайти для них національні відповідники, а не послуговуватися й надалі мовними покручами чи чужомовними кальками. Пропонуємо звернути увагу на мовленнєві недоречності електроенергетичних термінів.
1. «Щит управління» чи «щит керування»?
Приміщення щитової у професійному мовленні – це і «головний щит управління», і «головний щит» або
просто «щит», хоча значення терміна щит управління таке: комплектний пристрій для централізованого
контролю і управління технологічними процесами систем електропостачання тощо, на якому розміщено вимірювальні та контрольні прилади, світлові індикатори, ключі управління і мнемонічні схеми. На підприємствах з диспетчерським керуванням його називають диспетчерським щитом. На перший погляд, термінна
варіантність у цьому випадку не переобтяжує наукової термінології, бо стає закономірним процесом наукового спілкування.
У сучасному термінознавстві триває дискусія щодо вживання слів керування та управління. Цікаві спостереження з цього приводу подає М. Гінзбург [4]. Він виявив, що в сучасних академічних російсько-українських
словниках наявні такі основні українські відповідники російського іменника «управление»: керування, управління, управа, правлення. У словниках з математики, фізики, техніки подано тільки слово керувати, керування.
У «Російсько-українському науково-технічному словникові» [11, с. 397] щодо процесів у техніці вжито терміни керувати та керування, а щодо процесів адміністративно-господарської сфери – управляти та управління.
Ґрунтовно проаналізувавши всі наявні праці з цього приводу, М. Гінзбург дійшов до єдино правильного, на
наш погляд, висновку: «…автори розглянутих вище джерел відчувають необхідність розмежувати значення
українських дієслів керувати та управляти й відповідних іменників управління та керування. …Щоб подолати цю плутанину, і виходячи з рекомендацій національних термінологічних стандартів та переважної
більшості словників, радимо в значенні сукупність цілеспрямованих дій, що полягає в оцінюванні ситуації та
стану об’єкта керування, вибиранні керівних дій та їх реалізації вживати лише термін керування» [4]. Тому
гадаємо, що є всі підстави переглянути в електроенергетиці вживання терміна щит управління і замінити його
на щит керування, де лексема керувати виступає у вищенаведеному значенні. А лексему управління слід використовувати відповідно до рекомендацій Додатку Г ДСТУ 3966-2000, тобто тільки в значенні «адміністративна установа або відділ установи, що керує певною галуззю» [5, с. 131].
2. Утвердження термінів «лінія електропересилання» та «надземна лінія».
На особливу увагу заслуговує історія утвердження таких електроенергетичних термінів, як лінія електропересилання та надземна лінія. Відомо, що 1933 р. Міністерство освіти змінює напрямок розвитку української
термінології. «Як і в часи Російської імперії, найбільшого тиску в «старшобратніх» обіймах зазнавали українці й білоруси, оскільки спорідненість їхніх мов з російською значно полегшувало завдання «злиття мов»« [14,
с. 6]. 1934-1935 рр. Академія наук випускає Термінологічні бюлетені, що мали на меті «викоренити націоналізм у термінології». Українську мову планомірно наближали до російської – вербальний фонд, правописні
норми, мовну практику загалом. Зближення здійснювали грубим вилученням термінів з лексикографічних
праць, використанням позначок «застаріле», «діалектне» тощо. Натомість Термінологічні бюлетені ІУНМ
вводили прямі кальки чи кальки-перевертні з російської мови [11, с. 10]. Зосередимо увагу на композиті електропересилання. Термін утворено поєднанням українського слова з іншомовними компонентом грецького
походження електро-, що відповідає слову електричний у значенні «такий, який діє за допомогою електрики»
[6, с. 131]. Сьогодні у спеціальній літературі термін «лінія електропередачі» паралельно функціонує з терміном «лінія електропересилання». Терміни пересилання, пересильня, висилання (від лат. transmisi– пересилати,
посилати, висилати, переправляти) було вилучено і замінено на – передавати, передача, які в українській
мові мають значення: 1)віддавати, вручати кому-небудь те, що тримають в руках чи беруть у руки;2) віддавати що-небудь своє, від себе; 3) поширювати на кого-небудь свої якості, ознаки; 4) віддавати в розпорядження
кого що-небудь; 5) повідомляти кого-небудь про щось; 7) зображувати, відтворювати кого-, що-небудь; 8)
давати більше, ніж треба.А також посилати енергію, струм, хвилі і т. ін.. на відстані за допомогою технічних
засобів [1, с. 906]. Відповідно слово передача – дія зі знач. передавати, передати, а також те, що передають
по радіо, телебаченню і те, що призначене для передавання в лікарню, тюрму [1, с. 906]. Отже, «передавати
щось на місці» – передавання, передача; «передавати на відстані» – пересилання, пересильня. У «Російськоукраїнському словникові технічної термінології» [16] російському «електропередача» відповідає українське:
«електропересилання». Традицію «золотого десятиліття» було підтримано й у кінці 90-х років. Зокрема у «Російсько-українському науково-технічному словнику» [11] використано терміни «лінія пересилання», «лінія
пересилання енергії (або пересильня)», «лінія електропересилання». Ми вважаємо, що це правильна позиція
і є всі підстави рекомендувати фахівцям електроенергетики вживати термін «лінія електропересилання» [11,
с. 11].
Подібна ситуація склалася і щодо терміна надземна лінія. Його було вилучено і замінено на російський
перевертень повітряна лінія (рос. воздушная линия). В «Академічному тлумачному словникові української
мови» [13] зазначено: ПОВІТРЯНИЙ, а, е. 1. Прикм. до повітря. Під повітряною масою розуміють однорідну
за своїми властивостями масу повітря значного. // Який складається з повітря, зайнятий, заповнений повітрям;
// перен. З малою вагою, невагомий; 2. Який є, перебуває, живе, розміщений у повітрі; який відбувається в
повітрі, в атмосфері. // Признач. для переміщення, руху в повітрі, в атмосфері. // Який здійснюється з повітря
за допомогою літальних апаратів. 3. Який працює, приводиться в рух за допомогою повітря. 4. Пов’язаний з
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повітроплаванням, авіацією [13, Т. 6, с. 678]. НАДЗЕМНИЙ, а, е. 1. Розміщений над поверхнею землі. // Який
відбувається на землі. 2. Який міститься поза землею, у просторі; небесний [13, Т. 5, с. 66]. Лінія електропересилання – це один із компонентів електричної мережі, призначений для пересилання електричної енергії.
Розрізняють кабельні та повітряні лінії електропересилання. Повітряна лінія електропересилання (ПЛ) – пристрій, призначений для передавання або розподілу електричної енергії проводами (дротами), розташованими
на відкритому повітрі і прикріпленими за допомогою ізольованих конструкцій та арматури до траверз опор
або кронштейнів і стояків на інженерних спорудах (мостах, шляхопроводах тощо). Будова повітряних ліній
електропересилання може мати різні форми залежно від типу лінії. Оскільки лінії електропересилання розміщено над поверхнею землі (над землею), у просторі, вартувало б повернути термін «надземна лінія», як це
і зафіксовано у словниках [11, 9].
Зауважимо, що якщо термін «лінія електропересилання» частково повернувся в українську мову і тепер
функціонує в українській електроенергетичній термінології, його використовують у спеціальній літературі, а
скалькований з російської «повітряна лінія» в українській мові позначає термін, пов’язаний із авіацією. Зробити висновок щодо використання того чи того терміна належить фахівцям-електроенергетикам.
3. «Катушка». Як це буде українською?
У сучасних підручниках, навчальних посібниках з електроенергетики зафіксовано широке використання
та вживання терміна котушка, а також термінів-словосполук, де цей термін виступає стрижневим компонентом. Вважаємо, що цей скалькований з російської мови термін маємо змогу замінити відповідником, що може
органічно вписатись за формою і звучанням в українську мову. Загляньмо в словники.
КОТУШКА, и, чол. 1. техн. Те саме, що коток (техн. Пристрій для намотування дроту, кабелю; котушка).
2. ел., радіо. Прилад, що складається з порожнистої циліндричної основи з намотаним на неї дротом. Контурна котушка; Індукційна котушка [13, Т. 4, с. 312]. У словникові [9] зазначено: Катушка – 1) (шпулька) шпуля,
цівка, ціва, (в прялке для шерсти) кружець (-жця); • -ка ниток (для шитья) – шпуля, шпулька, коточок (-точка);
2) (игрушка) покотельце, коточок (-чка), котушка; 3) физ. – цівка; • -ка Румкорфа – індуктор Румкорфа, іскорний індуктор; 4) –ка предохранительн. (техн.) – запобіжна (охоронна) шпуля. Словник [16] фіксує такий
переклад російського слова «катушка»: шпуля, шпулька (уменш.); • к. (ниток) – мітниця; • к. дроссельная – ш.
дросельна; • к. заземляющая – ш. уземлювальна; • к. запальная – ш. запальна; • к. измерительная – ш. вимірова;
• к. индукционная – ш. індукційна; • к. индукционная запальная – ш. індукційна запальна; • к. отражательная – ш. відбивна; • к. плетенная – плетена; • к. реактивная – реактивна; • к. сотовая, шпагатная, радио – ш.
стільникова; • к. -ки -звезды (звездч. бороны) – покотки зірчасті. У словникові В. Перхача, Б. Кінаша запропоновано повернення терміна «навій» [11, с. 125]. Отже, вчені констатують наявність українських відповідників
до терміна «котушка» –»шпуля», «навій», «мітниця». Тому вважаємо, що варто звернути увагу фахівців на
недоцільність вживання в українській електроенергетичній термінології терміна котушка, а також термінівсловосполук, де цей термін слугує стрижневим словом (котушка індуктивності, електромагнетна котушка,
біфілярна котушка, котушка Удена, котушка магнітного дуття комутаційного апарата тощо), оскільки в
українській термінології існують власні лексеми на позначення назви приладу, що складається з порожнистої циліндричної основи з намотаним на неї дротом. Бажано більш ретельно дослідити, виявити та повернути
в українську термінологію вилучений репресивними бюлетенями природний нормативний український відповідник вищезазначеного терміна.
4. «Олійний» чи «оливний»?
У «Російсько-українському академічному словникові» [9] зазначено такий переклад слова «масло»: 1)
(коровье и вообще из молока животного) масло; 2)(жидкий жир рыбий, морск. животных) лій (р. ло́ю), (зап.)
тран, трин (-ну); 3) (растит., минеральн., эфирн.) олі́я (-лі́ї, ж. р.), олі́й (-лі́ю, м. р.); (смазка) мастило; • -ло
машинное – маши́нна олія; • -ло смазочное – масти́ло, шмарови́ло, шмарова олі́я (оли́ва). У «Російсько-українському словникові технічної термінології» [16] слово «масло» радять перекладати так: Масло – олі́я; • м.
(из молока коровы и т. п.) – ма́сло; • м. (смазка) – масти́ло; • м. деревянное – оли́ва; • м. гарное – оли́ва; • м.
машинное – о. машино́ва; • м. смазочное – масти́ло; • м. трансформаторное – о. трансформаторна. Відомий
лінгвіст Олександр Пономарів наголошує, що лексичні норми української літературної мови вимагають семантичного розмежування слів масло – жировий продукт тваринного та мінерального походження (вершкове
масло) і олія – жирова речовина з рослин: соняшникова (кукурудзяна) олія. Прикметник від цього слова олійний використовується у словосполученнях: олійна фарба, олійний живопис, олійне малярство (картини, виконані олійними фарбами). У «Російсько-українському науково-технічному словнику» [11] чітко розмежовано:
«масло (техн.) олива, мастило; (животное) масло; (растительное) олія». Отже, олива компресорна, олива мастильна (мастило), олива трансформаторна. Цікаві спостереження щодо вживання термінів «масло», «олія»,
«олива» подає у своєму дослідженні М. Гінзбург [2]. Аналізуючи вживання вищезазначених термінів у різних
галузевих терміносистемах, учений пропонує вживати термін «олива» як «родове поняття для низки класів
природних і штучних матеріалів: нафтопродукти, дьогті (до яких належать вугільні, сланцеві та деревні оливи), синтетичні оливи, а також парафіни, церезини, озокерити, певні олігомерні продукти тощо. Ці речовини,
як і ліпіди, не можна описати загальною хімічною формулою, але вони близькі за фізико-хімічними властивостями, тому їх можна поєднати в одну групу за основним функційним призначенням. За фізичним станом у
нормальних умовах матеріали, позначені терміном «оливи», можуть бути як твердими, так і рідинними. Таке
трактування терміна «олива» забезпечує однозначне відокремлення цих суто технічних матеріалів від жирів
(зокрема, масла й олій) та восків, запобігаючи тим самим плутанині у їх тлумаченні та непорозумінню між фахівцями різних галузей і сфер діяльності» [2]. Аналізуючи спеціальну літературу, можна спостерігати широке
використання таких електроенергетичних термінів, як нагрівачі для олії, помпи олійні, олійне господарство,
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олійні вимикачі, олійний трансформатор тощо. Вважаємо, що слід переглянути використання цих термінів в
електроенергетиці. Оскільки у виробництві використовують саме оливу, а не олію, тому варто вживати терміни нагрівачі для оливи, помпи оливні, оливне господарство, оливні вимикачі, оливний трансформатор тощо.
Стислий аналіз лексичних порушень в українській електроенергетичній термінології засвідчив, що сучасну українську електроенергетичну термінологію опрацьовано недостатньо і на лексичному рівні побутує значна кількість калькованих терміноодиниць, які умовно можна об’єднати в такі групи: 1) терміни-кальки, які
нагально потрібно замінювати нормативними відповідниками; 2) терміни, реабілітація яких підтримана паралельним використанням утверджених у досліджуваній терміносистемі; 3) терміни-кальки, що функціонують,
оскільки не суперечать українській літературній нормі і не викликають у термінологів потреби замінювати
на доречніші форми. Відомий мовознавець Л. Полюга слушно зауважує, що причиною нестабільності розвитку української термінології та термінографії був і, на жаль, часто залишається, факт певної, а інколи навіть дуже великої, залежності українських термінологічних систем від російської термінологічної основи, що
спровокувала практика білінгвізму. На сьогодні ще багато навчальної літератури (підручників, посібників) є
російськомовною, домінує російська термінологія і у професійних сферах.
Однак національні терміносистеми поступово вивільняються з чужомовної залежності. Тому такі електроенергетичні терміни, як «лінія електропересилання», «щит керування», «надземна лінія», «шпуля (навій)»
мають повернутися в технічні терміносистеми, і фахівці усвідомлять перевагу питомих українських відповідників. А скальковані терміни згодом вийдуть з ужитку.
Перспективу й актуальність подальших досліджень убачаємо в науковому опрацюванні термінів електроенергетичної терміносистеми, що доповнить загальну картину розвитку української науково-технічної термінології як підсистеми літературної мови.
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ТИПИ СТРУКТУР МОРФОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ СЛІВ ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ
У статті розглядається морфологічна будова слів турецької мови, яка представлена словозмінною та
словотвірною структурами. Ці структури служать для визначення функціонального типу афіксальних морфем (словотвірних та формотвірних). Словотвірна та словозмінна структури турецького слова є функціональними за призначенням.
Ключові слова: морфема, морфологічна будова, корінь, основа, словотвірний афікс, словозмінний
афікс,адитивна модель.
В статье рассматривается морфологическое строение слов турецкого языка, которое представленно
словоизменительной и словообразовательной структурами. Эти структуры служат для определения функционального типа аффиксальных морфем (словообразовательных и формообразовательных). Словообразовательная и словоизменительная структуры турецкого слова являются функциональными по назначению.
Ключевые слова: морфема, морфологическое строение, корень, основа, словообразовательный аффикс,
словоизменительный аффикс, аддитивная модель.
In the article the morphological structure the Turkish words, which are represented by inflectional and derivational
structures are described. These structures are used to determine the functional type affix morphemes (derivational and
word-changing). Derivational and inflectional structure of the Turkish words are functional.
Key words: morphemes, morphological structure, root, foundation, derivational affixes, inflectional affixes,
additive model.

Морфологічна будова тюркського слова, за своєю природою аглютинативна: словотвірні та словозмінні
афікси додаються до основи (кореня) слова переважно без морфонологічного варіювання, за винятком позиційних фонетичних чергувань, зумовлених сингармонізмом. М.О. Баскаков зазначав: «Яким би складним за
своєю будовою та кількістю афіксів не було слово, воно легко поділяється на свої складові частини та легко
виділяється корінь слова, який, як правило, залишається незмінним і зберігає свою фонетичну форму, незалежно від того, в якій граматичній формі виступає це слово і який афікс цю форму виражає» [2, с. 77].
Аглютинація як спосіб слово- та формотворення протиставляється фузії і кумуляції. Фузія характеризується морфонологічно зумовленим взаємопроникненням контактних морфів, що ускладнює визначення чітких
морфемних швів насамперед між основою і флексією. Афіксальні словозмінні морфеми у фузійних морфологічних структурах, як правило, кумулятивні: вони синтетично виражають граматичні значення декількох
різних граматичних категорій.
Для опису морфологічної будови слова в аглютинативних мовах використовується адитивна модель морфології, що ґрунтується на синтагматико-комбінаторному принципі. «Адитивна модель зумовлюється так
званим ізоморфізмом формального і семантичного поділу; іншими словами, якщо деякий зміст ‘А’ розкладається на елементи ‘х’ та ‘у’, то ланцюжок фонем /А/, які виражають цей зміст, складається із ланок /х/ та
/у/. Ізоморфізм «першого лінгвістичного членування» – не менш важлива особливість адитивної моделі, ніж
власне адитивний принцип (зумовлення рівності цілого простій сумі складових частин)» [6, с. 39-40].
Предметом опису адитивних морфологічних моделей стає морфемна структура словоформи як цілісного
морфологічного конструкта. Відповідно, розділ морфології, який описує правила формальної і семантичної
сполучуваності морфів у словоформах та типи морфемних структур словоформ називається морфотактикою.
У науковий обіг термін морфотактика (з грец. морф – ‘форма’; таксіс – ‘порядок’) увів американський лінгвіст
Дін Стоддард Ворт [1, с. 397-403].
Морфема структура слова визначається за технікою морфемного аналізу, що передбачає виокремлення
морфем, які функціонують у сучасній турецькій мові, тобто з урахуванням їхнього сучасного мовного усвідомлення. Поділ на морфеми здійснюється з урахуванням таких принципів: 1) формального – повторюваність
морфем у різних словах або словоформах; 2) семантичного – повторювані морфеми повинні мати однакове
значення;3) синхронічного – у словоформі виокремлюються лише ті морфеми, які функціонують у сучасній
турецькій мові.
Базовою морфемою морфемної будови турецьких слів є коренева морфема, яка визначається насамперед
як обов’язкова морфема у слові (слів без кореня не буває) і стоїть у початковій позиції турецького слова,
оскільки в турецькій мові відсутні префіксальні афікси.
Корінь – «це центральна, головна і обов’язкова морфема, спільна частина споріднених слів, що містить
елемент лексичного значення слова» [3, с. 41]. У турецькому мовознавстві розуміння кореня пов’язують із
двома термінами: коренем та основою, які в багатьох граматиках, що описують процеси словотворення, трактуються як синонімічні. Т. Банґуоґлу [11, с. 145] вважає коренем спільну основу всіх наявних в мові слів,
Дж. Дені [13, с. 93] називає коренем основу слова, яка несе в собі семантичне значення, М. Ерґін [15, с. 214]
визначає корінь як найменшу мовну одиницю, Х. Едіскун [14, с. 327] вважає коренем найменшу змістову
частину слова.
Структура тюркського кореня досліджувалася багатьма російськими та турецькими вченими, серед яких:
М.О. Баскаков [2], О. Демірджан [12], В.Л. Котвич [5], С. Озель [18], І.Г. Рамстедт [7], Б.М. Юнусалієв [8], та ін.
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С. Озель визначає такі морфологічні особливості кореневої морфеми турецької мови: 1) план вираження
кореня не може складаються з одного звука (за винятком особового займенника третьої особи однини, та
вказівного займенника – o); 2) найчастотніші односкладові корені; 3) для фонетичної структури кореня не
характерний збіг двох приголосних; 4) корені займають початкову позицію у морфемній структурі слова;
5) переважно корені бувають або іменні або ж дієслівні [18, с. 13].
О. Демірджан визначає корінь як найменшу складову частину слова та визначає такі ознаки: 1) корені – це
мовні одиниці, які виникають як автономні, а потім пристосовуються до структури мови; 2) корінь – це частина слова; 3) корені самостійно позначають предмети або дію; 4) у процесі словотворення, корені виконують
функцію ядра слова [12, с. 23].
Значення кореня у словах-дериватах видозмінюються і конкретизуються словотвірними афіксами. Порівняно з афіксами корінь характеризується більшою автономністю. У незмінюваних словах, особливо службових,
корінь не поєднується з афіксами. У змінюваних словах крім кореня та словотворчих афіксів, які уточнюють
його значення, наявні також морфеми, що виражають граматичні значення слова й утворюють його форми,
це – формотвірні та словозмінні афікси. «Афіксальні морфеми, на відміну від кореневих, не є обов’язковими
морфемами у структурі слова, оскільки слово може не мати афікса. Афікс (з лат. affixus – прикріплений) –
службова морфема, мінімальний елемент будови мови, який приєднується до кореня слова в процесах морфологічної деривації і служить перетворенню кореня з граматичними або словотвірними цілями; найважливіший
засіб вираження граматичних і словотвірних значень; частина слова, що протиставляється кореню..». [9, с. 59].
Афікси турецької мови завжди стоять у постпозиції до кореня, мають закріплені за ними значення і виступають із цими значеннями у низці слів або у тій самій граматичній формі слова як показники цієї форми.
Афікси турецької мови завжди однозначні, але їх значення виявляється не самостійно, а в єдності з коренем
слова. За типом значення, яке афікс виражає (словотвірне або граматичне), та функцією, яку він виконує у
процесі деривації чи словозміни, афіксальні морфеми поділяються на словотвірні, формотвірні та словозмінні.
Посткоренева позиція визначає в турецькій мові лише суфіксальні афіксальні морфеми та закінчення.
У турецькому мовознавстві не представлено системних досліджень морфемної структури турецького слова. Більшість лінгвістичних описів – це навчальні граматики та перекладні словники, які подають списки словотвірних та словозмінних афіксів турецької мови без обґрунтування принципів їх розмежування. У наукових
граматиках турецької мови проводиться розмежування словотвірних та словозмінних афіксів у визначенні
морфемної структури за характером значень, які вони виражають, без врахування функціонального навантаження цих морфів.
Турецький лінгвіст Б. Аталай [10, с. 25] визначає іншу класифікаційну схему афіксів, в якій виділяє функціональні та флексійні афікси. Функціональні афікси, додаються до кореня або основи слова, та змінюють його
семантичне значення. У багатьох випадках ці афікси зрощуються з коренем і утворюють вторинний корінь.
Флексійні афікси додаються в кінці кожного слова або кореня, є часто вживаними, та можуть змінювати частиномовну належність слова. Така класифікація афіксів, на нашу думку, є непослідовною, оскільки флексійні
афікси також є функціональними, а функціональні (словотвірні в традиційному тлумаченні), змінюючи семантику основи, виражають і категорійне значення частини мови новоутвореної словоформи.
М. Ерґін [15, с. 275-300] наводить перелік словозмінних афіксів, що приєднуються до іменних частин
мови. Ці афікси розглядаються окремо від понять «граматична категорія» та «граматична форма». Вони фігурують лише як особливі додаткові елементи слова, які не змішуються зі словотвірними афіксами. М. Ерґін не
наводить аргументів, на основі яких проводиться розмежування цих типів афіксів. Він оперує лише поняттям
афікс, поділяючи їх на словотвірні та словозмінні. Проте, в одному з міркувань М. Ерґіна можна виявити
вплив теорії граматичної форми, де він говорить про те, що при приєднанні словозмінних афіксів лексичне
значення кореня залишається незмінним. До складу словозмінних афіксів, які властиві іменній групі словоформ М. Ергін відносить: 1) -lar /-ler (множини): masa → masa-lar; 2) -ım/-im (присвійності): masa → masa-m;
3) -nımkı/-nimki (загальної приналежності): kız → kız-ınki; 4) всі афікси відмінків: masa → masa-da; 5) mı? /-mi?
(запитальний афікс): masa → masa mı? [15, с. 210].
У «Yeni Dil Bilgisi» Н. Коча [17, с. 130] після частиномовної класифікації подається окремий розділ «Ekler»
– «Афікси». Формотвірні (словозмінні) афікси називаються «çekim ekleri». Н. Коч виділяє істотну специфіку
формотвірних афіксів, яку він вбачає в тому, що вони не змінюють значення слів, не сприяють утворенню
нових слів. Основне призначення таких афіксів, на думку автора, це – встановлення смислових зв’язків між
словами в реченні. Вибір словозмінних афіксів безпосередньо залежить від частиномовної категорійної семантики слова. Визначаючи граматичні афікси, Н. Коч вказує, що вони приєднуються або до іменної, або до
дієслівної груп, але деякі афікси можуть приєднуватися одночасно до двох груп. До іменних афіксів автор
зараховує: 2) афікси присвійності; 3) афікси відношення; 4) афікс спільності [17, с. 70]. У цій системі афіксів
відсутній афікс множини (-lar).
Очевидно, категорія числа не визначається автором у словах іменної групи, оскільки протиставлення однини та множини в турецькій мові, як і в інших тюркських мовах, не має фонетично вираженої афіксальної
опозиції. Н. Коч подає вторинні функції формальних показників, а саме їх здатність виражати декілька граматичних значень або неграматичні значення, здатність утворювати стійкі сполучення, здатність виконувати
службову функцію та ін.
У турецькому мовознавстві та в російських дослідженнях із тюркології (О.М. Баскаков [2], А.М. Кононов
[4]) афікси диференціюються за типом значення (словотвірне, граматичне) та здатністю брати участь у процесах словотворення або словозміни. У сучасній тюркології Г. Ер’їіт [16; 2] поділяє афікси на дериваційні та
флективні, зараховуючи до флексій всі словозмінні афікси.
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Адитивна модель опису морфологічної будови турецької мови дозволяє провести морфемну сегментацію
словоформи і визначити корінь та афіксальні морфеми, проте завдання морфологічного опису не тільки визначити морфемну структуру, а й функціонально охарактеризувати виявлені морфи у процесах словотворення та
формотворення (визначити їх словотвірне чи граматичне значення). На цьому етапі морфологічного аналізу
ставиться завдання проаналізувати словотвірні моделі турецької мови та словозмінні парадигми, що здійснюється за методикою словотвірного та словозмінного аналізів слів.
Ці два типи аналізу, які є відмінними за метою і за операційними одиницями: словозмінний – словозмінна
основа + граматичний формант; словотвірний – словотвірна основа + словотвірний формант; визначають два
функціональні типи основ, які відрізняються не тільки за функцією, а й за морфемною складністю структури.
Наприклад:
göz /око/ ® göz-lük /окуляри/: у словотвірному аналізі, зіставляючи мотивувальне і мотивоване слова, визначається твірна основа (ТО) göz і словотвірний формант (СФ) lük, а словозмінні афікси не беруться до уваги
gözlük+ø-ø, gözlük+ler-ø, gözlük+ler-in: у словозмінному аналізі, протиставляючи словоформи одного слова за
граматичним значенням і планом вираження, визначається словозмінна основа (СО) gözlük та граматичний
формант, який складається з двох словозмінних афіксів. Твірна основа турецького слова – це основа, від якої
утворюються нові похідні слова у процесі словотвору і яка визначається як спільна частина мотивувального
та мотивованого слова у мінімальній словотвірній парі.
Словозмінна основа турецького слова – це основа (похідна або непохідна) змінюваного слова, що виражає
його лексичне значення, і визначається як спільна частина словоформ однієї лексеми (морфологічної парадигми) після визначення у цих словоформах граматичного форманта.
Отже, словотвірна структура слова та словозмінна структура слова є дихотомічними за будовою та функціональними за призначенням, оскільки відображають не морфемну будову слова, а служать для визначення
функціонального типу афіксальних морфем у двох процесах: словотворення та формотворення. Відповідно,
як словотвірна, так і словозмінна основи можуть мати свою морфемну структуру, яка визначається за процедурами морфемного аналізу. Морфемна структура двох типів основ може бути кореневою (простою) й афіксальною (складною). Коренева основа дорівнює у морфемній структурі кореню, а афіксальна основа включає, крім
кореня, один або кілька словотвірних афіксів. Таким чином, терміни «корінь» та «основа» не є синонімічними:
корінь – це морфема, а основа – це функціональне поняття, частина спільнокореневих слів у процесах словотворення та словозміни.
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ДО ПИТАННЯ СИНОНІМІЇ
У ФАХОВИХ МОВАХ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК
Статтю присвячено дослідженню проблеми синонімії в царині термінології фахових мов німецькомовних
економічних наук. Викладено результати аналізу німецьких фахових текстів економічних наук на предмет наявності, функціонування та причин появи в них термінів-синонімів. Вказано на можливості теоретичного та
практичного використання німецького досвіду для творення сучасної української термінології економічних наук.
Ключові слова: фахова мова, термін, терміносистема, синонім, тотожність.
Статья посвячена исследованию проблемы синонимии в области терминологии профессиональных контактов немецкоязычных экономических наук. Изложены результаты анализа немецких профессиональных
текстов экономических наук на предмет наличия, функционирования и причин появления в них синонимов.
Указано на возможности теоретического и практического использования немецкого опыта для создания современной украинской терминологии экономических наук.
Ключевые слова: профессиональный язык, термин, сроксистема, синоним, тождество.
The article is sacred to research of problem of synonimia in area of terminology of professional language of German
linguistic economic science. The results of analysis of German professional texts of economic science are expounded
for the purpose a presence, functioning, and reasons of appearance in them of terms-synonyms. In conclusion it is
indicated on possibility of the theoretical and practical use of German experience for creation of modern Ukrainian
terminology of economic sciences.
Key words: professional language, term, term of system, synonym, identity.

Актуальність теми запропонованої статті полягає в тому, що попри багаторічні дискусії серед дослідників фахових мов і досі відсутня одностайність стосовно права термінологічної синонімії на існування як явища. Розвиток теорій економічних наук у різних країнах невпинно породжує певні розбіжності та синонімію в
трактуванні цілої низки понять, що викликає великі проблеми у міжмовному порозумінні фахівців-економістів. Питання міжмовної координації термінів економічних наук (надалі ЕН) набувають першочергового значення як для України, так і для світового співтовариства загалом. А це свідчить про те, що дискусія стосовно
цих проблем, зокрема синонімії у термінології, своєчасна та потребує свого розв’язання.
Дослідженням, результати якого стисло викладені в представленій статті, автори мають на меті обґрунтувати неможливість заперечення існування та функціонування явища термінологічної синонімії у фахових
мовах економічних наук та запропонувати можливості скористатися цим явищем у німецьких фахових мовах
ЕН для творення сучасної української термінології економічних наук.
Сьогодні амплітуда розбіжностей позицій лінгвістів стосовно синонімії в галузі термінології настільки
велика, що маятник коливається від повного заперечення існування синонімії як явища в терміносистемах,
через визнання його як такого, але небажаного, шкідливого стосовно термінології – до його однозначного визнання і навіть корисності як мовного явища. Ми приєднуємося до тих мовознавців, які розглядають термінологію як підсистему в межах загальної системи мови. Як відомо, процес називання нових понять науки й техніки повинен вписуватися у загальні закони мовної номінації. При всьому цьому «…термінологічній лексиці
притаманна низка рис, які властиві тільки їй» [3, с. 76]. Ці особливі риси чітко видно крізь лупу конкретних
вимог до термінів [5, с. 12-13], добру половину з яких все більше дослідників термінологій схильні розглядати
як бажані, а не як обов’язкові. Однією з таких особливостей називають відсутність синонімії. Необхідність
еліміновувати синонімію в термінологічній сфері сьогодні, з одного боку, переконливо обґрунтована [5, с.
218; 11, с. 160; 10, с. 855; 8, с. 162; 9, с. 104; 7, с. 94-100; 19, с. 214], але мусимо констатувати факт наявності
синонімічних термінів.
У літературній мові загального вжитку до синонімів відносять слова та словосполуки, що по-різному називають одне й те ж поняття або тотожне чи близьке за значенням, предмет, явище, дію тощо, лексеми, що
зв’язані між собою спільністю семантичного змісту, але відрізняються або відтінками значень, або стилістичним забарвленням, або одночасно обома ознаками [1, с. 176; 4, с. 21; 14, с. 206]. Щодо синонімів у термінології
скажемо, що це терміни, які належать до одного денотата, але мають певні відмінності у понятійному плані.
Вони також відрізняються семантикою словотворчих елементів, етимологією, ступенем сучасності та особливостями свого функціонування.
Більшість мовознавців погоджуються, що поняття синоніму в термінології відрізняється від поняття синоніму в літературній мові загального вжитку. У термінологічних системах реалізується тільки різновид синонімії, про яку говорять стосовно загальнолітературної мови. Так Т. Панько визнає, що терміни-синоніми,
при тому, що вони належать до одного денотату, мають відмінності у понятійному плані, відрізняються семантикою словотвірних елементів, етимологією, ступенем сучасності та особливостями функціонування [12,
с. 181]. Ми приєднуємося до думки, що термінологічні синоніми не лише існують, але й мають абсолютну семантичну взаємозамінність [13, с. 122]. Тому терміни-синоніми слід визначати як терміни абсолютно тотожні
за значенням, а тому взаємозамінні в будь-якому контексті.
Визнаючи правомірність існування синонімів у термінології, Д. Лотте зауважує, що намагання задовольнити вимоги до терміну щодо стислості, з одного боку, та точності, з іншого, веде до одночасного існування
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синонімів [10, с. 733]. «Запозичені й рідні терміни, що вказують на те ж саме поняття також залучають до
системи» [2, с. 55-56], – підтримує В. Даниленко та вказує на вагоме джерело появи термінів-синонімів.
Робимо висновок, що термінологічні синоніми, які визначають одне й те ж поняття у межах відповідної
терміносистеми, мають тотожні значення і не мають характерних для загальномовних лексичних синонімів
семантичних, стилістичних і емоційно-експресивних відтінків. Семантична тотожність синонімічних термінів
зумовлює їх рівноправне становище в складі синонімічного ряду та повну взаємозаміну в науковому тексті.
У процесі здійсненого нами аналізу понад 7300 термінів терміносистеми ЕН виявлено 856 синонімічні
ряди, які включають 1933 термінологічні одиниці (надалі ТО). Як і слід було сподіватися, найбільша група,
708 рядів, включає по 2 синоніми.
Наявність синонімічних рядів серед термінології німецьких фахових мов ЕН, зокрема з більше ніж двома
термінами у складі синонімічного ряду, спонукало нас до з’ясування причин їхньої появи та «життєвості». В
результаті дослідження ми виявили, що такими причинами є:
1. Термінологізація слів загальновживаної мови, що ґрунтується на:
а) метафоричному перенесенні: knappe Güter – wirtschaftliche Güter (дефіцитні товари); weiche Währungen
– nicht frei konvertible Währungen (тверда валюта);
б) метонімічному перенесенні;
2. Запозичення іншомовних термінів або терміноелементів: abgeleitetes Einkommen – Sekundäreinkommen
(похідний дохід); Adjustable Peg – fester Wechselkurs, fixierter Wechselkurs (твердий/фіксований курс);
3. Скорочення формальної структури терміну:
а) лексичне скорочення: Bankbetrieb, Kreditinstitut – Bank (банк, банківська установа); Gesetz vom
abnehmenden Grenzertrag – Bodenertragsgesetz (закон спадного граничного продукту);
б) ініціальна абревіація: ABM – Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (заходи щодо створення робочих місць); ZG
– Zollgesetz (митний закон); GmbH – Gesellschaft mit beschränkter Haftung (товариство з обмеженою відповідальністю); BIP – Bruttoinlandsprodukt) (валовий внутрішній продукт/ВВП = валовий національний продукт/
ВНП); BSP (Bruttosozialprodukt) (валовий соціальний продукт/ВСП);
4. Синонімія словотвірних афіксів, що зумовлює виникнення однокореневих терміносинонімів:
Konvertibilität – Konvertierbarkeit (конвертованість); Konvertierung – Konversion (конверсія);
5. Наявність різних шкіл та напрямків, що послуговуються різними термінами на означення одного й того
ж поняття: Arbeitgeber – Ausbeuter; Unternehmer – Kapitalist;
Чимало іншомовних термінів запозичено з метою позначення тих понять, які до моменту запозичення не
мали своїх позначень у мові-реципієнті, оскільки відсутнє було в цій мові саме поняття. У такому випадку
запозичений термін може виявитися єдиним для даного поняття, але як наслідок різних способів запозичення
і не в останню чергу внаслідок перекладу можуть появлятися варіанти позначення одного і того ж перейнятого з мови-поставника поняття, які відрізнятимуться в мові-реципієнті зовнішньою формою. За визначенням,
варіанти позначення цього поняття в мові-реципієнті є термінами-синонімами. Котрі з них приживуться і
стануть врешті нормою, – вирішувати термінологам спільно з фахівцями галузі.
Розглянемо для прикладу німецький термін Skalenerträge та його відповідник в англійській мові returns to
scale, який донедавна не мав свого еквіваленту в українській чи російській мовах. Ми не маємо документального підтвердження, якій мові належить першість: англійській чи німецькій. Фактом є те, що в цих мовах термін Skalenerträge / returns to scale усталений. Інша ситуація в українській та російській фахових мовах ЕН, де
маємо справу з варіантами, які на сьогоднішньому етапі є синонімами. Маємо підстави припускати, що автори
цих перекладів працювали автономно один від одного. Результат: рентабельность в зависимости от размера
предприятия [18, с. 71, 233], экономия, обусловленная ростом масштаба производства, эффект масштаба
(снижение долговременных средних издержек производства на единицу продукции) [17, с. 113] та отдача от
масштаба [6, с. 97-98]. Незалежний від вказаних джерел переклад з німецької мови українською пропонує
свій обґрунтований варіант факторовіддача [15, с. 280-286]. Цілком ймовірний переклад фахової літератури
ЕН з російської мови українською може породити кальки із згаданих вище запропонованих російськомовних
варіантів, наслідком чого може стати синонімічний ряд в українській мові. Щодо німецької фахової мови ЕН,
то в наявності синонімічний ряд, в якому маємо англомовне вкраплення: Skalenerträge, Niveaugrenzprodukte,
Returns to Scale [16, с. 720].
Отримані результати аналізу свідчать не лише про наявність синонімії серед термінів німецьких фахових
мов ЕН, але й про їхню помітну поширеність. Це особливо важливо враховувати як у процесі сприйняття німецького фахового тексту з ЕН, так і в процесі підготовки перекладачів, в самій перекладацькій діяльності, в
доборі фахової інформації з оригінальних німецькомовних джерел. Явище синонімії у сфері термінології ЕН
потрібно враховувати в лексикографічній роботі. Помітне багатство німецькомовної термінології ЕН синонімами, що з огляду вимог до термінів виглядає не зовсім позитивно, можна з користю використати для розбудови українськомовної терміносистеми ЕН, яка на сьогоднішньому етапі розвитку, як наслідок несприятливих історичних обставини розвитку української мови, потребує використання досвіду інших фахових мов.
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ВІДОБРАЖЕННЯ МІФОЛОГІЧНИХ ГРЕКО-ЛАТИНСЬКИХ ТЕРМІНІВ
У МОВІ МЕДИЦИНИ
У статті розглядаються терміни, які вважаються відображенням минулих епох та представляють тисячолітній розвиток англійської термінології. Важливо зазначити, що багато анатомічних, фармацевтичних
та хімічних термінів, які започатковані в античності, залишаються у вжитку і сьогодні із незначними змінами чи незмінні. Актуальним також є вплив античних міфологізмів, біблеїзмів та епонімів, що беруть свій
початок у художній літературі та міфах, на сучасну медичну термінологію.
Ключові слова: міфологізми, епоніми, греко-латинські терміни, антична міфологія.
В статье рассматриваются термины, которые считаются отображением прошлых эпох и представляют тысячелетнее развитие английской терминологии. Важно указать, что много анатомических, фармацевтических и химических терминов, которые берут начало в античности, остаются в употреблении и
сегодня с незначительными изменениями или без изменений. Актуальным также является влияние антических
мифологизмов, библеизмов и эпонимов, которые берут свое начало в художественной литературе и мифах, на
современную медицинскую терминологию.
Ключевые слова: мифологизмы, эпонимы, греко-латинские термины, антическая мифология.
Terms, which are considered the representation of last epochs and reflect millennial development of English
terminology, are investigated in the article. It is important to mention that many anatomical, pharmaceutical and
chemical terms, which were established in antiquity, remain in usage nowadays with slight changes or unchangeable.
Actual is also influence of ancient mythological, biblical terms and eponyms, originating in fiction literature and myths,
on contemporary medical terminology.
Key words: mythological terms, eponyms, Greek-Latin terms, ancient mythology.

Постановка проблеми. У медичній фаховій лексиці знайшла своє відображення тисячолітня історія розвитку медицини як науки. Давньогрецька та латинська мови надали традиційний мовний матеріал для англійської медичної термінології, враховуючи національні особливості, тобто греко-латинський мовний матеріал
обумовив подальший інтернаціональний характер медичної, хімічної та фармацевтичної термінологій. Сучасна медицина бере свій початок у 5 столітті до н.е., коли грецький лікар Гіпократ (460-377) вперше пов’язав
хворобу з фізичними причинами, навчав ставити діагноз через спостереження та лікувати шляхом відновлення природніх процесів. Отож, Гіпократ та його послідовники, зокрема Гален (130-201), створили багато різноманітних медичних записів грецькою мовою, які ввійшли у практичний вжиток. Існують терміни, які можна
розглядати як релікти минулих культурних епох: міфологізми (від античності), біблеїзми (від середньовіччя);
а епоха Відродження додала дещо з астрології й хіромантії. Необхідно зазначити, що імена реальних учених
та літературних персонажів складають клас так званих епонімів або фамільних термінів і теж включають у
свій зміст відгомони історії.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідно зазначити, що міфологічні основи медицини досліджував Кугай А.І., який описав міфологічні терміни та їх пояснення в медичній термінології, а також паралельні до них терміни англійського походження. Овчаренко В.І. досліджував міфологічні синдроми і терміни
в психології, сукупність ознак захворювань міфологічних героїв та їх відображення в сучасній мові, Коряев К.Е. аналізував відображення літературних синдромів у клініці внутрішніх захворювань. Метою статті
вважаємо простежити розвиток медичної термінології від античності та дослідити терміни, що залишилися у
вжитку і на сьогоднішній день.
Виклад основного матеріалу дослідження. Міфологічні терміни або міфологізми увійшли в медицину
не стільки із самої античності, скільки з епохи Відродження, де високо цінувалася антична медицина. Глава
італійської анатомічної школи ХVI століття Андреас Везалій (1514-1564) перекладав Галена з давньогрецької
й написав свою фундаментальну працю «Про будову людського тіла» латинською мовою. «Праця Везалія, –
писав знаменитий россійський вчений І. Павлов, – це перша анатомія людини в новітній історії людства, що
не лише повторює вказівки та точки зору античних авторитетів, але й спирається на роботу вільного дослідницького розуму» [8].
Отож, поступово відбувається друга в історії після Цельса латинізація медичного словника. Однак, незважаючи на мовний пуризм переконаного латиніста Везалія, персонажі давньогрецької міфології залишилися в
медицині, наприклад: у слові lethargy – летаргія зашифрована міфічна ріка в царстві мертвих, ковток води з
неї змушував душі померлих забути земне життя; labyrinthotomy – лабірінтотомія – при історичному аналізі
цього слова згадується спорудження критського царя Міноса й міф про Тезея й Аріадну; термін hermaphrodite
–гермафродит використовується для опису індивідуума, що має ознаки як жіночої, так і чоловічої статі. Як
відомо, у деяких видів тварин це є нормою, проте у людини така патологія відноситься до порушень статевої
диференціації. Слово «гермафродит» походить від імені бога, сина Гермеса й Афродіти, з грецької міфології
з’єднаного в одному тілі з жінкою-німфою. У медицині цей термін використовується для позначення певних
видів інтерсексуальних станів.
До інших термінів, що беруть свій початок з античності, належать: Atlas, Atlantis – атлант, перший шийний
хребець. В епоху Відродження й раніше ім’я Атланта, грецького титана, який тримав на своїх плечах небесне
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склепіння, застосовували до першого й сьомого шийного хребця, причому, до сьомого – більш обґрунтовано,
проте сучасна номенклатура повернулася до варіанта: атлант як перший шийний хребець; Tendo Achillis (t.
calcaneus) – ахілове сухожилля (п’яткове) названо за іменем героя Троянської війни Ахілла (Ахіллеса), якого
згідно з міфом мати Фетіда занурила у води ріки Стікса. Тіло Ахілла стало невразливим, залишилася уразливою лише п’ята, за яку вона його тримала, що і послужило джерелом відомого фразеологічного словосполучення «ахілове сухожилля». Медики XVI століття називали цю анатомічну структуру chorda Achillis (загальне
сухожилля, литкового і камбалоподібного м’яза гомілки, що прикріплюється до п’яткового горбка). Щодо
Атланта й Ахілла в медицині необхідно враховувати, що їх успішно заміняють системні терміни (перший
шийний хребець і п’яткове сухожилля), проте в похідних термінах вони наполегливо зберігаються achillotomy
– ахілотомія, achillotenotomy – ахілотенопластика, achillotomy – ахілотомія, achillodynia –ахілодінія (біль в ділянці прикріплення п’яткового сухожилля), achillorrhaphy –зшивання п’яткового сухожилля; Cornu Ammonis
– Амонів ріг названо за іменем давньоєгипетського божества Амона Ра, що зображувалося у вигляді зрілого
чоловіка, схожого на Зевса, але з баранячими рогами. Згодом мешканці древньої Греції ототожнювали АмонаРа із Зевсом, величаючи Амоном. Термін «Амонів ріг» увів у медицину болонський медик Дж. Аранций
(1530-1589) для позначення видовжених країв дна кожного латерального шлуночка мозку. У наш час термін
вважається застарілим, натомість рекомендується термін Hippocampus – «гіппокамп» (морський коник). Але
й hippocampus теж міфічний звір, у якого передня частина тіла була як у коня, а задня походила на риб’ячий
хвіст, введений у медицину Дж. Аранцієм. У клінічній анатомії поряд зі словом «гіппокамп» і його похідними
зустрічаються «борозна Амонового рогу», «звивина Амонового рогу» тощо. Знаменитий храм Амона, який
колись відвідав Олександр Македонський, знаходився в оазисі серед Лівійської пустелі. Отже, і виникнення
слова ammonia «аміак» теж пов’язано з Амоном. Це безбарвний газ з різким запахом, тобто, суміш азоту з
воднем та утворює при розчині у воді нашатирний спирт, що походить від грецької назви нашатирного спирту
hals ammōniakos, котрий одержали в оазисі Аммоніум в Лівійській пустині; Hippocampus – гіпокамп (від грец.
Hippocampos – морський коник) – частина лімбічної системи головного мозку (нюхового мозку). Бере участь
в механізмах формування емоцій, консолідації пам’яті, тобто переходу короткочасної пам’яті в довготривалу.
Похідним терміном є hippocampogram – запис потенціалів від гіпокампа; Caput Medusae – голова Медузи,
розширення підшкірних вен передньої черевної стінки із змієподібним розгалуженням навколо пупка, що
спостерігається при портальній гіпертензії. Основною причиною її появи є цироз печінки, при якому відбувається реканалізація пупкових вен. «Голова Медузи» представляє собою клубок розширених черевних вен,
які розходяться в радіальному напрямку від пупка, нагадуючи зміїне гніздо. У міфічного чудовиська Медузи
на голові замість волосся росли та звивалися змії, що і надихнуло ренесансного медика Северина Боеція на
створення терміна (1643р.) [5].
Знайомство людини з епілепсією відбулося в незапам’ятні часи. Термін «епілепсія» (грец. epilepsia – сутичка, судома, припадок) введено давньогрецьким лікарем Гіпократом (460-370 рр. до н.е.) в 400 р. до н.е. як
позначення особливої хвороби мозку, що проявляється нападами [13]. У роботах вчених, а часом і в повсякденному житті епілепсія іменується то «чорною неміччю», то «священною хворобою» – sacred disease (St.
Valentine’s disease – хвороба святого Валентина, St. Paul’s disease – хвороба святого Павла), то «хворобою
Геркулеса» – the disease of Hercules, Hercules sickness (за переказами, відомий міфічний герой страждав цим
захворюванням) [10].
Adonis – адоніс, багаторічна трав’яниста рослина з багатоголовим коренем, що розвиває кілька гілчатих
стебел. У давньогрецькій міфології Адоніс славився своєю красою: у нього закохується богиня любові Афродіта; Гігієя (др.-гр. Υγιεία, Υγεία) – у грецькій міфології богиня здоров’я. Як відомо, на честь богині Гігієї
і названа наука гігієна (hygiene); Marsupialization – марсупіалізація (лат. marsupium гаманець, сумка) – від
імені бога Марса – оперативний прийом, який використовується при деяких кістах органів грудної та черевної порожнини, що полягає в підшивці країв стінки розкритої кісти до країв операційної рани з подальшим
загоєнням шляхом заповнення грануляціями відкритої глибокої порожнини; Mercury – ртуть, від імені давньоримського бога Меркурія; Morphine – морфін, один з головних алкалоїдів опію, міститься в маці снодійному Papaver somniferum, походить від імені Морфея, бога сновидінь в грецькій міфології; Нарцис (точніше,
Наркісс др.-грец. Νάρκισσος) – у давньогрецькій міфології син річкового бога Кефіса і німфи Ліріопи, або
син Ендіміон і Селени, ім’я якого символізує гордість і самозакоханість. Narcissism –нарцисизм (в психології – надмірний егоїзм із значним усвідомленням власних талантів та прагненням до обожнювання іншими;
Panacea – Панацея, Панакея (др.-грец. Πανάχεια), в грецькій міфології персоніфікація зцілення, міфологічний
універсальний засіб від усіх хвороб; Психея або Психе (др.-гр. Ψυχή, «душа», «дихання») – у давньогрецькій
міфології уособлення душі, дихання; представлялася в образі метелика або молодої дівчини з крилами метелика, звідси і походить термін Psychiatry – психіатрія (від гр. Ψυχή –душа і гр. Ιατρός – лікар; грец. Ιατρικός –
лікарський, медичний) – галузь клінічної медицини, що вивчає та лікує психічні (душевні) розлади; Танатос,
Танат, Фанат (др.-грец. Θάνατος, «смерть») – у грецькій міфології уособлення Смерті. Tanatology – Танатологія (від др.-гр. Θάνατος – смерть і λόγος – вчення) – розділ теоретичної та практичної медицини, що вивчає
стан організму в кінцевій стадії патологічного процесу, динаміку та механізми вмирання, безпосередні причини смерті, клінічні, біохімічні та морфологічні прояви поступового припинення життєдіяльності організму;
Atropos – Атропос (Άτροπος, «невідворотна»), одна з трьох Мойр, Богиня долі і призначення; найстаріша
з трьох Богинь долі; була відома як «непохитна». Саме Атропос вибирала механізм смерті й кінця життя
кожного смертного перериванням його нитки життя своїми ножицями. Antropinum – Атропін, алкалоїд, який
міститься в рослинах сімейства пасльонових (Solanaceae): степові (Atropa Belladonna L.), блекоті (Hyoscyamus
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niger L.), різних видах дурману (Datura stramonium L.) тощо. У сучасній медичній практиці застосовують
атропіну сульфат для розслаблення м’язів або для розширення зіниць.
Отже, з вищезазначених прикладів простежується, що багато анатомічних, патологічних та терапевтичних
термінів із греко-латинських записів залишаються у вжитку і сьогодні, деякі з незначною зміною або взагалі
без змін (arthritis, nephritis, pleuritis (pleurisy). Слід згадати, що грецька спадщина містить численні захворювання і симптоми, такі як catarrh (низхідний потік), diarrhoea (потік рідини чи повітря через щось), dyspnoea
(погане дихання), melancholic (стосується чорної жовчі), podagra (пастка стопи), acne (маленька часточка),
adenoid – аденоїд (з грецької acorn – жолудь), etiology (наука про причину), amaurosis – амавроз, сліпота (з
грецької – темний), amnesia (забудькуватість), anchylosis – анкілоз, нерухомість суглоба (з грецької – зігнутий, кривий), aneurism – аневризма, патологічне розширення артерій (з грецької – відкривати), aorta – велика
артерія (грецьк. те, що підвішено, піднімати), artery (піднімати), asthma (важко дихати), carotid – сонна артерія (спричиняти заціпеніння, пригнічувати розум, стан, оскільки стиснення цієї артерії має такий ефект);
surgeon – хірург (рука, робота), clitoris (вміщувати в оболонку, захищати); coccyx – куприк (зозуля, оскільки
вважається, що нагадує дзьоб зозулі); cyst – киста (міхур); diabetes (проходити крізь); diarrhea (протікати);
diaphragm (паркан, огорожа), diagnosis (розглядати, розпізнавати); eczema (кипіти); enema – клізма (спрямовувати), fungus – грибок (губка); glaucoma (сова, названа так внаслідок яскравих очей, що пильно дивляться),
gonorrhoea (насіння, потік), meniscus (місяць), metabolism (зміна, кидати), edema (набрякати), osmosis (штовхати), placenta (плоска пластинка), uremia (кров в сечі) [12].
Також слід зазначити, що на початку першого століття нашої ери, коли грецька ще вважалася мовою медицини, відбулися значні зміни. Римський аристократ Aulus Cornelius Celsus написав De Medicina – енциклопедичний огляд медичних знань, що базувалися на грецьких джерелах. Проте, Celsus зіткнувся з проблемою,
що більшість грецьких медичних термінів не мали латинських еквівалентів. Отже, перш за все, римлянин
запозичив декілька грецьких термінів зберігаючи їх грецькі граматичні закінчення, наприклад: грецькі слова pyloros (pylorus) і eileos (ileus), написані грецькими літерами у латинський текст. Також він латинізував
грецькі слова, написавши їх латинськими літерами та замінюючи грецькі закінчення латинськими, наприклад:
stomachus і brachium.
Необхідно закцентувати увагу, що від початку нашої ери до раннього 19 століття латинська мова слугувала універсальною мовою спілкування у наукових колах. Згодом зникла розмовна мова, проте наукова і технічна номенклатура, що базувалася на латинській мові, протистояла семантичній тенденції більш ніж розмовна
мова. Тому до початку сучасної ери мова медицини складалася, в основному, з латинських термінів, багато
з яких містили складові, що походять чи адаптовані з грецької мови, наприклад: abdomen – черевна порожнина (від лат. abdere – ховати), abduct (лат. abducere – відводити), abscess (лат. abscessus), adipose – жировий
(adeps, adip- жир), alleviate – полегшувати (лат. alleviare від levis – легкий), anxious – тривожний (лат. anxius
від angere – стискати, душити), astriction – 1) закреп; 2) в’яжуча дія (лікарського засобу); 3) стискання для зупинки кровотечі (лат. astringere від ad і stringere – стискати, attrition – тертя, стирання (лат. atterere від terere,
trit- терти), auscultation (auscultare – слухати, де aus- від aur- (auris) вухо), bifurcate (від лат. bi- та furca – виделка), binocular (від лат. bini – два разом та oculus – око), cadaverous (від лат. cadaver – труп, cadere – падати),
cancer (від лат. рак, у специфічному значенні раніше canker – з’їдати), canine (від лат. caninus – що стосується
собаки), carious (від лат. карієс, гниття), cochlea (від лат. слимак), concussion (від лат. concussio – вдаряти разом, струшувати), congenital (від лат. congenitus – народжений з), constipate (від лат. constipare – стискувати),
formic – мурашиний (від лат. formica – мураха), ictus – напад (від лат. удар, p.p. від icere – вдаряти), insomnia
(від лат. insomnis – безсонний), intestine (від лат. intestinus від intus – в межах, всередині), jejunum (від лат.
jejunus – голодування), lotion (від лат. lavare – мити), rectum (від лат. rectus – прямий), vertigo (від лат. vertere
– обертати) [12].
На основі аналізу наукової літератури можна стверджувати, що у XX столітті з’явилася нова серія міфологічних термінів у рамках вчення Зигмунда Фрейда (1856-1939) про психоаналіз. Джерелом для них послужили
міф про аргонавтів і так званий Фіванський цикл міфів, відомий також за творами давньогрецьких письменників, наприклад: Electra complex – комплекс Електри – жіночий еквівалент Едіпового комплексу, який спочатку
використовувався тільки щодо чоловіків, включаючи любов доньки до власного батька та ревність чи обурення стосовно матері. Тепер термін рідко вживається, оскільки поняття Едіпового комплексу (Oedipus complex)
вживають до обох статей. Oedipus complex – Едіпів комплекс – у теорії психоаналізу, почуття і конфлікти, що
виникають у дитини протягом фалічної фази психостатевого розвитку. Вони є наслідком статевого потягу до
одного з батьків протилежної статі та почуття заздрощів і агресивності до іншого з батьків однакової статі.
Antigona complex – комплекс Антігони – в психоаналізі комплекс розглядається як причина деяких неврозів чи
статевих збочень. Medea complex – комплекс Медеї – характеризується наміром матері вбити власних дітей,
щоб відімстити їх батькові. Orestes complex – комплекс Ореста (за іменем міфічного героя, що мстив матері за
вбивство батька) – мимовільне бажання вбити матір. Phaedra complex – комплекс Федри – неприродна любов
матері до сина. Jokasta complex – комплекс Іокасти – патологічна прив’язаність матері до сина [11].
Прямі асоціації з древньою міфологією містяться в назвах europium – європій, promethium – прометій,
tantalum – тантал, titanium – титан, thulium –тулій; назви інших хімічних елементів (niobium – ніобій, neptunium
– нептуній, palladium – паладій, plutonium – плутоній, uranium – уран, cerium – церій та інші) безпосередньо
утворені від астрономічних термінів і являють собою проміжні лексичні одиниці між власними і загальними
іменами, але в кінцевому рахунку, відходять від міфу [2].
Слід констатувати, що епонімічні терміни як особливий вид спеціальних знаків здатні акумулювати в собі,
окрім власне наукової інформації, національно-культурні та соціально-історичні конотації, що закономірно
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визначає згадані терміни як об’єкт пильної оцінної характеристики [3]. Тому, до епонімічних термінів належать: частини тіла людини Wolffian body – вольфове тіло, Hippocratic face – зміна обличчя хворого, що означає
близьку смерть, Santorini’s cartilage – санториніїв хрящ, Santorini’s duct – санториніїва протока.
Також медичні терміни знайшли свій початок у художній літературі: у 1956 році лікар Баруелл і його
колеги на позначення «спадкового симптомокомплексу гіповентиляції легень: невисокий зріст, надзвичайне
ожиріння, раптове, непереборне бажання заснути з некоординованими м’язовими посмикуваннями перед засинанням, прискорене поверхневе дихання; часто – задишка, перевантаження правих відділів серця, підвищена в’язкість крові» ввели назву Pickwickian syndrome – синдром Піквіка, опублікувавши історію захворювання
в одному з медичних журналів. У цій праці лікарі провели аналогію між героєм відомого роману Ч. Діккенса
«Посмертні записки Піквікського клубу» товстим Джо, який міг заснути де завгодно й коли завгодно, та своїм
пацієнтом, 51-літнім бізнесменом, який страждав ожирінням, гіперсонливістю й сердцевою недостатністю.
Alice in Wonderland syndrome – синдром «Аліси в Країні Чудес» (за назвою однойменної книги Л. Керолла
про дівчинку Алісу, яка одного разу, провалившись у кролячу нору, несподівано опинилася в химерній Країні
Чудес) – «поєднання деперсоналізації й галюцинацій, ілюзорне сприйняття навколишньої дійсності» [4]. Таким чином, окремо виділяємо епонімічні терміни, у яких метафоризовано ціле словосполучення, наприклад:
термін St. Vitus’s dance (Sydenham’s chorea) – танець святого Вітта зі значенням «нервове захворювання,
внаслідок якого рухи людини стають судомними, м’язи сіпаються» утворено на основі повір’я, що хворі могли вилікуватися лише біля каплиці святого Вітта (Ельзас), здійснюючи химерні рухи під супровід музики.
Отож, саме асоціативне сприйняття танцю й хвороби саме і визначило вибір терміна [9].
Висновок. Медицина як найдавніший соціальний інститут базується на перевірених часом архаїчних нормах і практиках, що втілені в античній міфології. Сила міфології – в образно-асоціативному відображенні
фундаментальних підстав медицини, а з плином часу образність і фантастичність міфологічних термінів згасає, і вони сприймаються цілком нейтрально. Таким чином, в термінах «гігієна», «венерологія», «психіатрія»,
«мікрофлора», «танатологія» в сучасній термінології навряд чи відчувається їх міфологічний контекст, адже
ці позначення безпосередньо асоціюються із реальними об’єктами медичної науки. Використання власного
імені для назви хвороби чи синдрому служить для підсилення поняттєвої основи термінологічного найменування та сприяє простоті його запам’ятовування. Разом з тим, вібрація смислів, що лежать в основі цих термінів, багато дає для розуміння зв’язку часів та історії культури. Тому, перспективу подальшого дослідження
впливу античної міфології на англійську медичну термінологію вбачаємо у детальнішому вивченні термінів
та їх похідних, збереження у мові, а також використання сучасних термінів паралельно з стародавніми.
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LES FONCTIONS PRINCIPALES DANS LE TRIANGLE AUTEUR-TEXTE-LECTEUR
У статті розглядається художній твір як комунікативна одиниця, що виконує свої специфічні функції в
трианглі автор – текст – читач. Спираючись на дослідження М.Крессо, Ж. Гард–Тамін, В.Ізера, А.Науменко,
надається схема естетико-стилістичного аналізу літературного тексту.
Ключові слова: комунікативна компетенція, комунікативні функції, прагматична та естетична функції,
рівні тексту (поїетичний, естетичний, нейтральний).
В статье рассматривается художественное произведение как коммуникативная единица, выполняющая свои
специфические функции в триангле автор – текст – читатель. Опираясь на исследования М.Крессо, Ж. ГардТамин, В.Изера, А.Науменко, предлагается схема эстетико-стилистического анализа литературного текста.
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, коммуникативные функции, прагматическая и эстетическая функции, уровни текста (поиэтический, эстетический, нейтральный).
The article highlights the work of fiction as a communicative unit, performing its specific functions in the triangle
«author -text -reader». The scheme of aesthetic stylistic literary text analysis is based on the investigations of M.Kresso,
G. Gard-Tamin, V/ Ezer and A. Naumenko.
Keywords: communicative competence, communicative functions, pragmatical and esthetic functions, text levels
(poietic, esthetic, neutral).

Dans la littérature sociolinguistique d’aujourd’hui on étudie la compétence communicative comme domaine de
l’activité communicative, ayant les composants principaux à savoir linguistique, discursif, pragmatique, stratégique,
socioculturel, esthétique.
L’indice de la compréhention de la lecture est la présentation de l’œuvre littéraire, qui d’après M.Cressot «n’est
pas autre chose qu’une communication» [1, s. 3]. Le caractère du triangle auteur – oeuvre – lecteur est bien étudié
dans nos jours, mais le mécanisme de son fonctionnement, de l’infliance l’un sur l’autre est toujours dans la liste des
intérêts linguistiques.
Un grand intérêt est centré à la théorie du linguiste anglais W. Izer, qui dit que l’analyse de l’œuvre littéraire
doit étudier le texte aussi bien que les jugements à ce texte. L’aspect fonctionnel d’une langue, son orientation au
processus communicatif fait naitre l’unité communicative – le texte en tant que phénomène dynamique. Le texte
comprend l’activité langagière de l’émetteur (auteur) adressée au récepteur (lecteur), à sa perception. Cette triade
permet d’étudier le texte comme :
– unité informative;
– acte créatif de l’auteur;
– matière pragmatique (matière pour perception et interprétation);
– structure, objet d’étude stylistique.
Car le texte est le produit de la perception de l’écrivain ainsi que du lecteur, il serait logique de l’analyser du point
de celui-ci qui le fait et celui-ci qui le lit. Il est évident que si la réalité d’auteur est stable, la réalité de lecteur est
toujours dialictement changée. Le texte est génial s’il reste actuel avec le changement de temps.
Alors l’objet cognitif et esthétique est proprement le texte d’auteur avec la légende de sa création, la structure
linguistique et sa valeur stylistique. Le sens esthétique est centré dans la perception du texte faite par le lecteur. En
s’appuyant sur cette thèse l’œuvre littéraire n’est identifiée ni avec le texte ni avec sa réalisation. «Твір є щось більше, ніж текст, тому що текст оживає тільки тоді, коли він реалізується, і крім того, ця реалізація в жодному
разі не є залежною від індивідуальних рис читача – ця залежність зумовлюється різними зразками тексту.
Сходження в одній точці тексту і читача започатковує екзистенцію літературного твору, і це сходження ніколи не можна точно передбачати, але завжди воно повинно залишатися можливим для здійснення, оскільки не
ідентифікується ні з текстуальною дійсністю, ні з індивідуальними уподобаннями читача» [4, s. 263-268]. Ansi
on comprend que l’œuvre littéraire, devient par excellence le domaine de la stylistique précisément car le choix y est
plus « volontaire » et plus « conscient ». La volonté et la conscience sont pourvues à la prérogative d’un paramètre de
la communication (référent, émetteur, récepteur ou message), sur lequel est centrée la fonction stylistique, qui ne se
rapporte qu’aux actes de communication.
La fonction esthétique est une propriété de toute oeuvre littéraire, propriété, qui la distingue des autres types de
discours (administratif, judicaire, politique, etc.) et qui l’apparente à tous les arts (peinture, musique, théâtre, etc.). Le
but de cette fonction est conclu à avoir les jugements subjectifs concernant l’œuvre. L’indice de la reconnaissance est
trouvé dans la valeur esthétique de toute l’œuvre littéraire. Notons que la réception esthétique, le décodage sémantique
et la structuration du sujet sont faits en accord du lecteur lui-même. C’est cette fonction qui explique la différence
entre le texte en tant que produit d’une activité langagière et une oeuvre littéraire qui résulte d’une activité esthétique
matérialisée par la langue. La fonction esthétique reproduit dans ses grandes lignes l’intention de l’auteur, consciente
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ou inconsciente. Elle caractérise une oeuvre littéraire comme produit parachevé, fini de l’activité esthétique de l’auteur
qui devient à son tour, objet de la perception esthétique du lecteur.
Il est à noter, que la valeur esthétique du texte est exprimée par son intention à stimuler le lecteur à refaire du texte
d’auteur le sien. La réception esthétique prend en compte l’enrichissement du texte du départ, son contenu sémantique,
la suite du sujet, fait par le lecteur dans le contexte culturel et antropologique. La fiction de lecteur dépend des facteurs
communicatifs influant à la perception textuelle (âge, niveau culturel, état psychoémotionnel etc).
Soulignons, W. Izer n’est pas seul qui détermine la fonction esthétique du texte. On trouve la même pensée chez
A.Naoumenko, qui souligne que l’esthétique du texte artistique est centrée « на безмежне ущільнення змісту (його
багатошаровість)» [5, s. 66] Le linguiste affirme que pour l’étude du texte les aspects sociaux et esthétiques sont
même plus importants que proprement linguistiques.
L’investigateur français J. Gardes –Tamine est sûr qu’un grand rôle à la théorie du texte littéraire appartient
aux fonctions cognitive et symbolique. L’auteur trouve, que la fonction cognitive du langage est liée à son pouvoir
organisateur et implique notre relation, non plus à autrui comme dans la précédente, mais au monde. Sans le découpage
du monde qu’opèrent les signes, nous vivrions dans un univers amorphe. C’est le langage qui informe le monde, c’està-dire qui lui donne forme. La comparaison de langues appartenant à des aires très différentes montre combien des
éléments aussi fondamentaux que la perception de l’espace et du temps peuvent varier. Le langage est un filtre entre
nous et l’univers et c’est d’abord à travers lui que nous appréhendons le monde. La fonction cognitive du langage
commence avec la nomination, et elle se poursuit avec l’organisation syntaxique et textuelle.
La fonction symbolique au contraire est celle qui nous permet de nous arracher au monde. Les psychologues
définissent cette fonction comme celle grâce à laquelle nous pouvons évoquer des fragments du réel que nous n’avons
jamais perçus et que nous ne percevrons jamais. Cette fonction, comme la précédente, est inhérente aux signes euxmêmes. Ainsi existe le signe courir, alors même que si nous avons vu des individus en train de courir, nous n’avons
sûrement pas perçu le fait de courir lui-même. Le langage nous permet ainsi de nous abstraire du monde, en détachant
les propriétés de leurs supports. Il nous permet aussi de construire des univers entièrement imaginés. Il nous suffit
pour cela de mettre en relation les signes les uns avec les autres, sans nous soucier de leur relation au réel. C’est ce
que fait de façon manifeste la métaphore, qui marque notre liberté vis-à-vis des contraintes extérieures. N’importe
quelle construction peut alors devenir signifiante, pour peu qu’on veuille la doter d’un sens, comme l’ont bien vu les
surréalistes. La fonction symbolique est donc une fonction largement aussi importante, sinon plus, que la fonction de
communication, car elle est l’instrument de notre libération vis-à-vis du monde.
Alors, la stylistique contemporaine détermine les foctions principales du texte littéraire,qui reproduisent
l’importance et l’exceptionnalité de chacun dans le triangle auteur-texte-lecteur:
– fonction linguistique;
– fonction cognitive;
– fonction symbolique;
– fonction esthétique.
Soulignons que d’après A.Naoumenko la fonction esthétique prédomine dans l’oeuvre artistique [5, s. 70].
L’intégrité de l’être est reflétée par l’auteur – créateur puis par le lecteur devenu créateur. Le texte lui-même devient
le symbole qui unit les valeurs esthétiques de l’auteur aunsi que du lecteur.
En général J. Gardes – Tamine [2, s. 65-66] trouve tout texte comme un objet symbolique. Il peut être envisagé
comme un acte résultant de facteurs sociaux, historiques, psychologiques, comme engagé dans un processus de
réception par un lecteur. De plus, on l’étudie comme un produit achevé, formant un tout provisoirement et indépendant
à la fois de ses conditions de production et de réception. Le texte est donc un objet complexe dont la signification ne
saurait s’épuiser dans un seul de ces trois aspects : intention, produit linguistiquement achevé, réception.
L’intention est étudiée au niveau poïétique, qui prend en compte tout ce qui concerne la production du texte,
mouvement des idées à l’époque où l’écrivain a travaillé, conditions sociales, sources et intertextualité, biographie,
sentiments, mouvements de l’inconscient, etc. Le niveau reflète la psychologie, le moi profond de l’écrivain, qui peut
être décelé à partir de faits de style centraux autour desquels se grouperont tous les autres. C’est à ce niveau que le
style est défini comme choix.
Le niveau esthétique concerne la réception de l’œuvre, qui est dépendante de l’espace et du temps. Un texte
fonctionne toujours plus ou moins comme test projectif et son analyse en apprend autant sur celui qui l’a faite que sur
le texte lui-même. La conception du style comme effet appartient à ce niveau, car il n’y a d’effet que sur un lecteur.
Et précisément la plus grosse difficulté de cette perspective est d’arriver à définir le lecteur de référence, qui est une
fiction, au milieu de la diversité des lecteurs réels. Au niveau esthétique le récepteur, c’est-à-dire le lecteur décode le
texte littéraire, qui devient à son tour l’émetteur. A ce niveau il n’y a que les rapports entre le lecteur et le texte. Ce
processus dépend du niveau socio – culturel du lecteur et de l’actualité de l’œuvre. C’est à ce niveau qu’on parle de
l’idée et des problèmes du texte ainsi que de l’image artistique. Sopulignons, qu’à présent le terme «image artistique»
est déterminé en trois aspects : la réalité imagée comme impression artistique; l’événement, l’objet, le personnage
imagés; le détail imagé de la mise en scène. L’actualité du texte littéraire est renforcée par la présence de la même
image dans différentes oeuvres de différents courants et même de différentes époques.
Le niveau neutre est celui du texte lui-même, envisagé dans son organisation immanente. Le texte existe en effet
indépendamment de celui qui l’a créé et de celui qui le perçoit et c’est ce niveau qui constitue la base des deux
autres. C’est là que se situent par exemple les analyses structuralistes qui cherchent à dégager les structures d’un
texte sur tous les plans de l’analyse linguistique : phonique, morphosyntaxique, lexical et sémantique. Il est à noter,
que la parole (le verbe) comme moyen de communication humaine est un instrument particulier d’expression, grâce
à quoi l’oeuvre littéraire est accessible bien qu’elle soit chargé et informatif. Cela s’explique par les particularités
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suivantes : l’assimilation du texte est accompagnée de condensation saturée de mouvements mentaux; le sujet des
oeuvres comprend en règle générale un exposé profond de la réalité (l’extension, la corrélation des objets, leurs actions
réciproques, etc.); le style prévoit la définition des phénomènes abstraits et réflexions de l’auteur, etc.La conception du
style comme récurrence de certains traits, la statistique lexicale, se situent également à ce niveau.
Tous les aspects soulignés peuvent être liés au schéma de l’analyse esthétique-stylistique de texte littéraire :
I. NIVEAU POÏETIQUE prend en compte tout ce qui concerne la production du texte, mouvement des idées à
l’époque où l’écrivain travaille, condition sociale, source et intertextualité, biographie, sentiments, mouvement de
l’inconscient, etc. C’est à ce niveau que le style est défini comme intention et comme choix. Ce niveau comprend :
renseignements sur l’auteur (époque, oeuvre, courant littéraire, idées générales et esthétiques) ; oeuvre (titre, genre
et résumé) ; thème et idée esthétique de l’œuvre ; image de l’œuvre ; image du narrateur (narrateur impersonnel,
narrateur personnifié, narrateur : personnage principal).
II. NIVEAU NEUTRE c’est le texte lui-même, envisagé dans son organisation immanente. Le texte existe en effet
indépendamment de celui qui le crée et de celui qui le perçoit. Il est caractérisé par : les moyens expressifs accentuant
le sujet ; procédés stylistiques animant les images ; moyens lexicaux, enrichissant le langage de l’auteur ; particularités
de la syntaxe du texte ; la musicalité du texte.
III. NIVEAU ESTHETIQUE concerne la réception de l’œuvre, qui est dépendante de l’espace et du temps. Un
texte fonctionne toujours plus ou moins comme test projectif et son analyse en apprend autant sur celui qui le fait
que sur le texte lui-même : actualité de l’œuvre ; image du texte présentée dans des autres oeuvres artistiques ; valeur
esthétique du texte ; valeur pédagogique du texte.
Les rapports du texte avec l’émetteur et le récepteur sont basés sur les fonctions du langage proposées par R.Jakobson
à savoir : expressive, conative, poétique, métalinguistique, référentielle et phatique. Ces fonctions englobent l’étude
du texte sur tous les niveaux. C’est à travers de leur fonctionnement qu’on voit le caractère exceptionnel du texte
individuel ainsi que sa perception de lecteur.
En s’appuyant sur le concept de R.Jakobson le linguiste français C.Peyroutet détermine les types suivants de texte :
– texte référentiel, qui reproduit l’objectivité;
– texte expressif représente les émotions, les jugements d’auteur;
– texte conatif appelle le lecteur au sujet;
– texte poétique découvre la réalité subjective grace aux moyens affectifs du texte [3].
Si dans le texte référentiel la fonction esthétique est exprimée par les moyens extralinguistiques (images, photos,
diagrammes), dans tous les autres types cette fonction est servie de différents moyens stylistiques (présence des
procédés stylistiques, des écarts grammaticaux et phonétiques) ainsi que de l’image artistique, des personnages, du
sujet, de la problématique de l’oeuvre. La modélisation des moyens de lecteur fait le texte littéraire actuel et vivant.
Alors les fonctions principales du texte littéraire, au premier tour les fonctions esthétique et cognitive reproduisent
la valeur, l’importance et la particularité de tous les trois dans le triangle auteur-texte-lecteur. Dans cet acte de la
communication le texte reste passif (le niveau neutre), le style d’auteur le fait vivant (le niveau poïétique), les capacités
de lecteur le fait réel (le niveau esthétique).
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РОМАН ПІТЕРА АКРОЙДА «ЧАТТЕРТОН» У СВІТЛІ КРИТИКИ
Роман Пітера Акройда «Чаттертон» у світлі критики. Артеха Ю.Ю. У цій статті розглянуті та зіставлені різні погляди літературознавців на роман П.Акройда «Чаттертон».
Ключові слова: роман, постмодернізм, метатекст, історіографічний роман, біографія, метанарратив.
Роман Питера Акройда «Чаттертон» в свете критики. Артеха Ю.Ю. В данной статье рассмотрены и
сопоставлены различные взгляды литературоведов на роман П. Акройда «Чаттертон».
Ключевые слова: роман, постмодернизм, метатекст, историографический роман, биография, метанарратив.
Peter Ackroyd’s «Chatterton» in critics. Arteha J.J. In this article different views about P. Ackroyd’s «Chatterton»
are analysed and juxtaposed.
Key words: novel, postmodernism, metatext, historiographical novel, biography, metanarrative.

Четвертий роман Пітера Акройда «Чаттертон», опублікований у 1987 році, отримав широке освітлення у
зарубіжній критиці, проте у вітчизняній можемо знайти лише незначну кількість статей, що мають предметом
аналізу зазначеного роману. Найчастіше роман згадується у контексті постмодерністських ідей, розглядаються проблеми метатексту, метанарративів (Ліотар), історіографічного роману; деякі дослідники торкаються
письменницької особистості самого Чаттертона та способів створення його образу у романі.
У цій статті ми здійснимо спробу проаналізувати та зіставити характеристики цього роману П. Акройда у
світовій та вітчизняній критиці.
Перш за все, варто зазначити, що майже всі аналізовані нами джерела висвітлюють спосіб представлення
автором історичних подій минулого. Адже П. Акройд пропонує читачеві три варіанти біографії Чаттертона, у
одній з яких молодий поет гине з відчаю та бідності, у іншому – він залишається живим та продовжує писати
від імені інших поетів-сучасників, у третьому ж (цей варіант розвитку подій автор відкриває наприкінці твору) Чаттертон отруївся у власній кімнаті, але зовсім за інших обставин, ніж це зазначено у «офіційній» версії
його біографії, яку П. Акройд нагадує читачеві на початку твору. Відповідно, Акройд відтворює у якості активного фону три епохи: час Чаттертона, ХІХ століття, наші часи
Так, Н. Хуті (N. Hooti) у статті «Peter Ackroyd’s Chatterton: a Lyotardian study» зазначає, що кожна з цих
біографій протирічить іншій, отже, жодна з них не може вважатися істиною, проте й жодну не можна вважати
неправдивою. Він називає «Чаттертон» пародією на історичний роман: автор використовує іронію, пастиш та
пародіювання, пропонуючи альтернативні версії подій, залишаючи розмитою грань між правдою та вигадкою
«in order to destabilize realistic representation». Для нього це є одною з ознак заперечення метанарративів, про
які писав Ж.Ліотар. Для підтвердження власної думки, Хуті цитує слова Л. Хатчен:
«Chatterton» represents history and narratives of the past events and makes it neither believable nor unbelievable
in order to show that there is no historical fact but merely «brute events of the past»« [3].
Нагадаємо, що метанарратив – це універсальна система понять та символів, спрямованих на створення
єдиного типу зображення, це особливий тип дискурсу, що прагне ствердитись як істиний та справедливий.
Ф.А. Амджад продовжує цю думку, підкреслюючи, що Акройд імітує акт створення історіографії, використовує нібито справжні історичні докази та документи, щоб «посіяти зерно сумніву у читачеві». Врештірешт автори статті доходять висновку, що історична правда залежить від того, хто її інтерпретує, а отже,
єдиної версії історії не може існувати. Він також називає «Чаттертон» пародією: «Chatterton is a parody of
an historical text and historiography in general». Колесник Г.Л. називає такий спосіб подачі історичних фактів
ознакою «епістемологічного сумніву».
Сьюзан Онега в книзі «Metafiction and Myth in the Novels of Peter Ackroyd» (1999) також розглядає його
твори з точки зову історіографічного метатексту. Дослідниця зазначає, що Акройд переосмислює історичне
минуле в пошуках нового живого сенсу, що став би актуальним для сучасності. Але чи насправді Акройд саме
переосмислює минуле?
На противагу вищезазначеним точкам зору, А.В. Шубіна розглядає «Чаттертон» як один з біографічних
романів Акройда, проте її думка щодо трьох різних біографій героя в цілому співпадає з вищезгаданими авторами. Вона зазначає, що автор створює не історичний твір, а «роман про історичність історії». Піднімаючи
питання про природу самої історії, на її думку, Акройд стверджує її текстуальність, а отже, відхиляє думку
про домінування ролі факту у пізнанні істини.
Тут постає питання – чи насправді «Чаттертон» можна віднести до жанру біографії? Можливо, цей термін
потребує уточнення. Наприклад, можна було б запропонувати «квазі-біографічна» або «семі-біографічна»
фантазія, оскільки біографічний жанр не є досить точним відображенням сутності роману.
У своєму авторефераті А.В. Шубіна згадує книгу Гібсона та Волфрей «Peter Ackroyd: The Ludic and
Labyrinthine Text» (2000), автори якої аналізують саме поліфонічність стилю романів Акройда.
Разом з питанням про історіографію постає питання тексту, значення тексту та автору. Дж. Вільямс говорить про це таким чином:
© Ю. Ю. Артеха, 2014
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«The texts that matter are those that have not been read, that owe their power to their mysteriousness, their
intangibility, their illegibility; to their absence». [4].
Питання, що також часто підіймається у аналізованих нами статтях та монографіях – питання про так
звані «підробки», наслідування та фальшивки, що зустрічаються у творі у різних проявах. Починаючи з самого Чаттертона, образ якого став символом плагіату та підробки. Г. Л. Колесник у своїй статті звертається до
теми так званої «суперечки про Роулі», вигаданого Чаттертоном середньовічного монаха, від імені якого поет
певний час писав.
Один з розділів дисертації А.В. Шубіної має назву «Роман «Чаттертон» – між реальністю міфа та реальністю факта», що, на нашу думку, є дуже влучним формулюванням. Проте автор не уточнює, що саме розуміється під поняттям «міф», оскільки, як відомо, цей термін вирізняється достатньо широкою полісемією.
Образ самого Чаттертона змінювався для істориків літератури та критиків з плином часу. Навіть сам
Акройд підтверджує це, говорячи, що «Чаттертон пережив численні літературні інкарнації». Він був і «містифікатором августіанської епохи», і «дивним обдарованим хлопчиком», і «романтичним ідолом». Персона
Чаттертона була предметом суперечок майже весь час після його смерті. Так, наприклад, для поетів епохи романтизму Чаттертон став уособленням трагічної долі юного генія. Особливо багато трансформацій, як зазначає Колесник Г.Л, його образ зазнав впродовж двадцяти років після його смерті. Кожет з поетів-романтиків
виділяв у його постаті щось особливе. Так, Вордсворт називав його «marvelous boy», Кітс – «child of sorrow»,
Колрідж – «spirit blest»,а пізніше й Уайлд говорив про нього як про «pure artist».
Дж. Вільямс описує це явище таким чином:
«In the early 19th century we encounter no shortage of writers, artists, and critics eager to bring Chatterton back to
life as a poet, and the victim, they wanted him to be».
Девід Фейрер у статті «Посмертне поетичне життя Чаттертона як контекст для «Монодії» Колріджа» навіть виділяє три види сприйняття постаті Чаттертона, що сформувалися після його смерті: сатиричний, ліричний і драматичний.
Постійні дискусії щодо його постаті та різні погляди на його творчість призвели до виникнення того, що
Г. Л. Колесник називає «романтичною «підробкою» життя великого автора підробок».
Що ж до того, як власне Акройд сприймає фігуру Чаттертона і яким він змальовує його на сторінках свого
роману, тут думки критиків розходяться.
Дж. Вільямс називає молодого поета «Romantic dreamer», а сам роман – «Essentially Romantic attitude
articulated in a language adapted to a post-Romantic era». А на думку вищеназваного вітчизняного дослідника,
для Акройда Чаттертон перш за все – «продовжувач споконвічної англійської традиції», «прототипний англійський поет».
Якщо ж звернутися до сприйняття Чаттертона поетами-романтиками, то їм була властива думка про нього,
як про ідеальну модель унікальної творчої особистості, незаплямованої жодними матеріальними амбіціями.
«Chatterton had written not just as another person, but as another person from another time. His attempts to make
a contribution to the ‘enlightened’ eighteenth-century world of letters as Thomas Chatterton ended abruptly with his
death. This paradoxical perception of absence as presence has been a recurring preoccupation for artists and critics
of Romanticism ever since» [4].
Проте у Акройда ми бачимо молодого поета, спраглого до слави, багатства, згодного писати будь-що, аби
лише йому за це добре платили.
Автори статей також звертають увагу на структуру твору, події якого відбуваються у трьох століттях, проте персонажі якого так чи інакше усі пов’язані між собою, і усі вони також пов’язані з мистецтвом у різних
його проявах. I вони також пов’язані з підробками та наслідуванням. А.В. Шубіна цитує Укко Ханігена, який
називав роман П.Акройда «справжньою камерою відлуння», у якій події життя головного героя відлунюють
у житті інших героїв. У авторефераті до її дисертації А.В. Шубіна називає роман Акройда трансформацією
академічної біографії, яка має у собі життєпис неоднозначної історичної особистості та елементи літературознавчого аналізу та широкого теоретичного узагальнення.
У статті С. Гонзалез ми знаходимо досить схожу точку зору з цього приводу:
«Everything in this microcosm moves around texts and their producers… Most of these artists turn their eyes to
the previous works in the production of their new creations. They borrow plots, adapt styles, produce fakes or commit
forgeries».
Хуті у своїй статті цілком погоджується з цією думкою, говорячи так: «Borrowing from the other texts and
artistic forgery can be seen throughout the novel».
Отже, майже всі автори погоджуються один з одним щодо структури твору, образів героїв та авторського
ставлення до описаних подій.
Як вже було зазначено раніше, багатьох героїв твору пов’язує тема не лише підробки, а й плагіату. Так, у
процесі роботи в бібліотеці друг Чарльза Філіп знаходить книги, що сюжетом нагадують йому романи письменниці Гарієт Скроуп. Наприкінці вона зізнається, що справді зверталася до цього автора у пошуку ідей. У
галереї, де працює дружина Чарльза, Вів’єн, з’являються картини відомого художника, які насправді малював
його помічник. Отже, тема плагіату існує в романі не лише в образі Чаттертона. С. Гонзалез у цьому випадку
цитує слова Д. Лоджа:
«Mr Ackroyd’s fiction has always been characterized by the writer’s effort to think himself back into the past by
a dazzling feat of stylistic imitation -which would be a charitable way of describing the forgeries perpetrated by the
young Chatterton. «The truest Plagiarism is the truest Poetry», declares Ackroyd’s Chatterton, and on one level the
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novel can be reread as an exploration of that paradox and an implicit defense of Ackroyd’s own self-consciously
intertextual methods» [1].
Проте усі персонажі та події в романі повязані з Чаттертоном, тим чи іншим чином. Чарльз у своєму пошуку істини про життя поета забуває про власну поезію, про власне життя. Це може нагадати читачеві роман
А.С. Байєтт «Posession», у якому головні герої також настільки захоплюються пошуком листів поетів минулого, що ці події поступово починають проникати у їхнє власне життя. Лінда Хатчен говорить про те, що головний герой усвідомлює цей феномен у момент власної смерті:
«Charles identifies with his obsession, Chatterton, and feels he is living out – in dying– Wallis’ representation of
his death» [1].
Звернемо увагу на використаний дослідником термін «obsession», що дуже нагадує використану А.С. Байєтт назву «Posession».
Особливим джерелом ефекту історизму в романі є існування поруч з Чаттертоном інших історичних постатей: це художник Генрі Уоліс та видатний англійський романіст середини ХІХ століття Ф. Мередіт. Відомі
діячі зовсім іншої епохи, вони, існуючи в романі «в зв’язку з» Чаттертоном, ніби «відсвітлюють його постать,
а портретист художньою вірою в нього свідчить про правду його життя.
Дж. Вільямс розмірковує про значення картини для реалізації «оживлення» образу Чаттертона в романі:
«Ackroyd’s novel reminds us that the physical appearance of Chatterton was as hotly debated in the absence of
any reliable evidence, as was his presence in relation to his literary, textual absorption into the persona of Rowley.
Robert Southey insisted that the profile copied by N. C. Branwhite from a drawing of 1762 by A. Morris bore a close
resemblance to Chatterton’s sister, and must therefore be a trustworthy image» [4].
В цілому, портрет та його загадка додають правдоподібності одній з версій життя Чаттертона Акройда, в
якій він доживає до похилого віку. Проте варто зазначити, що окрім портрету, написаного Г. Уоллісом, існували також й інші портрети молодого поета, про які у своїй статті згадує Дж. Вільямс:
«John Flaxman’s familiarity with the Branwhite ‘Chatterton’ appears to have influenced his depiction of Chatterton
as a deluded youth, turning his back on the light of Classicism to take the proffered bowl of poison from the Gothic
hag of dark despair.13 There is also something of Branwhite’s Chatterton in Henrietta Ward’s much later Chatterton
of 1873, though she spares us the bulbous forehead of genius» [4].
Таким чином, можна зробити загальний висновок, що роман П. Акройда «Чаттертон» розглядається критиками в контексті біографічного роману, роману про художника, а також роману-життєопису.
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ВТІЛЕННЯ МІФОЛОГЕМИ «ЗОЛОТОГО ВІКУ» У ПОЕЗІЇ ДЛЯ ДІТЕЙ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ
ТА КРІСТІАНА ОВЕРБЕКА
У статті аналізуються особливості втілення міфологеми «золотого віку» у поезії для дітей німецького
просвітника Крістіана Овербека та української просвітительки кінця ХІХ століття Олени Пчілки.
Ключові слова: міфологема «золотого віку», Крістіан Овербек, Олена Пчілка, поезія для дітей.
В статье анализируются особенности воплощения мифологемы «золотого века» в поэзии для детей немецкого просветителя Кристиана Овербека и украинской просветительницы конца XIX века Олены Пчилки.
Ключевые слова: мифологема «золотого века», Кристиан Овербек, Олена Пчилка, поэзия для детей.
The article deals with the features of the embodiment of the mythologema of the «golden age» in the poetry for
children written by the German enlightener Christian Overbeck and the Ukrainian educator of the late nineteenth
century Olena Pchilka.
Key words: the mythologema of «the golden age», Christian Overbeck, Olena Pchilka, poetry for children.

Постановка наукової проблеми та її значення. Пізнання дитинства в науковій чи художній формі є
невід’ємним від історії суспільства і його соціальної самосвідомості. Концепт дитинство, розуміння і сприйняття якого у різні історичні епохи мало неоднаковий характер, є суспільно зумовленим або культурно специфічним. В епоху романтизму дитинство вперше починають трактувати як особливу високу цінність, відбувається глорифікація дитячого віку. Однак було б помилково стверджувати, що міфологема «золотого віку»
появляється лише у період романтизму. Міф, як вважає Ірина Фрис, «ніколи не зникав зі свідомості людей, а
отже відображався у літературі, культурі, мистецтві» [6, с. 228]. Ще давньогрецький поет Гесіод у поемі «Роботи і дні» писав, що у період «золотого віку» «жили люди без труду й турботи», були вони здорові і веселі,
«життя було радощів повне», люди жили в достатку і була над ними ласка Божа [1, с. 360]. Російський дослідник С. Токарев визначає «золотий вік» як «...міфологічне уявлення, що існувало в античному світі, про щасливий і безтурботний стан первісного людства» [4, c. 471]. Оскільки християнська традиція є одним із джерел
становлення європейської культури, то «ностальгія за раєм» (Мірча Еліаде), міфопоетичний мотив пошуків
втраченого раю (чи «золотого віку») є, на думку Андрія Гурдуза, закономірною ознакою всієї європейської
літератури [2, с. 172]. «В людині підсвідомо сидить прагнення до відродження й досконалості, відтворення
Чистого часу..»., – вважає дослідник міфології Мірча Еліаде [3, с. 20]. І хоча просвітники не декларували
зв’язок дитинства з міфологемою «золотого віку», однак саме таке розуміння дитячого віку ми можемо побачити у поезії авторів епохи Просвітництва. Таким чином, наголошує А. Гурдуз, у своєму класичному вигляді
міфологема «золотого віку» відсилає до ідеального минулого [2, с. 172]. Таким ідеальним минулим, на думку
дорослих творців дитячої літератури, є дитинство.
Мета статті – проаналізувати особливості втілення міфологеми «золотого віку» (чи «втраченого раю») у
поезії для дітей німецького просвітника Крістіана Овербека та української просвітительки кінця ХІХ століття
Олени Пчілки.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Через усю творчість поетів, які пишуть для дітей, проходить думка про те, що дитинство є омріяним ідеальним світом, який
втілює уявлення про досконалість і довершеність. Відтак значне місце у художній реальності посідає сакральний топос раю. З райським садом пов’язаний початковий період історії людства. Райський сад ототожнюється
з країною достатку, де цілий рік плодоносять дерева, цвітуть квіти й панує вічне літо. Постійне прагнення
людства віднайти втрачений райський світ знаходить своє відображення у простих, на перший погляд, прозорих рядках дитячої поезії. Так у вірші Крістіана Овербека «До травня» («An der Mai») малий хлопчина просить, щоб прийшов місяць травень і зробив зеленими всі дерева, щоб знову цвіли квіти і співали птахи. Для
хлопчика травень – це чарівник, якому під силу зробити таке чудо. Пор.:
Komm, lieber Mai, und mache
Die Bäume wieder grün.
Und lass mir an dem Bache
Die kleinen Veilchen blühn!
Wie möcht´ ich doch so gerne
Ein Blümchen wieder sehn!
O komm, und bring vor allen
Uns viele Rosen mit;
Bring´ auch viel Nachtigallen,
und schöne Kuckucks mit!
[8, с. 19-21]

Прийди, любий травню, і зроби
Дерева знову зеленими.
І нехай для мене біля струмка
Цвітуть маленькі фіалки!
Як же я сильно хочу
Знову побачити квіточку!
О, прийди, і принеси для всіх нас
Багато троянд;
Принеси також багато солов’їв
І красивих зозуль!
(Переклад наш – С.Б.)

Хіба бажання хлопчика знову побачити квіти і почути пташок це не прагнення дорослого повернутися в
«золотий вік»?
© С. В. Бартіш, 2014

Серія «Філологічна». Випуск 45

81

Тугу за довершеністю, яка втілена у дитинстві, можна побачити у вірші Олени Пчілки «Чарівниця». Весна,
в образі «дівчини з видом молодим» приходить «до пастухів в убогім домі» і у кожного, хто бачить її, «сама
відрадість устає». Та не лише своїм виглядом чарує всіх вона.
Несе дівчина овоч, квіти,
Що в іншім виросли краю.
В яснішім, щасливішім світі
Вони знайшли красу свою. [5, с. 31]
Чи не є у цьому вірші весна посланцем із раю? Що це за «ясніший, щасливіший світ», за яким так сумує
ліричний герой? А чи не той інший світ змальовано у вірші «Коли прийшов травень» («Als der Mai da war»):
Nun ist alles schön und grün,
Тепер все красиве і зелене,
Alles lacht mich an.
Все мені посміхається.
Unsre Kirschenbäume blühn,
Цвітуть наші вишні,
Und der Tulipan,
І тюльпан,
Und die langen Störche ziehn;
Летять довгоногі лелеки;
Alles lacht mich an.
Все мені посміхається.
O du lieber guter Maі,
О, любий добрий травню,
Bleibest du doch hier!
Якби ти тут залишився!
Lebt´ ich doch, o lebt´ ich so
Якби ж я жив, якби я так жив
All mein Leben hien!
Все своє життя!
[8, с. 22-23]
(Переклад наш – С.Б.)
Суголосний з ним вірш «Весняні квіти» Олени Пчілки. Порівнявши обидва поетичні тексти, ми можемо
помітити певну співзвучність ідей та мотивів, висловлених у них. Складається враження, що вони є частинами
одного поетичного твору. Пор.:
І проліски, і травка,
З-під листя виходять,
Й зелена муравка,
Голівки підводять од сну зимового
І кульбаба рясна,
До сонця ясного!
Й фіалочка ясна –
Ті квіти дрібненькі,
Всі квіти весняні,
Мов дітки маленькі,
Веселі, кохані,
Розбіглись у гаю… [5, с. 29-30]
Початок нового життя навесні як початок життя людства – ось головна ідея цих віршів. Квіти порівнюються із дітьми, а відповідно, дитинство, як напрошується сам висновок, є життям у раю. Споглядання життя дітей, веселого і безтурботного, є відновленням раю на землі, в який вже не може повернутися дорослий. Вірші
про природу, на нашу думку, мають на меті поляризувати світ дорослих і світ дитинства, як чистий біблійний
світ – рай на землі. Тема природи трактується як органічне для дитини середовище, що є джерелом радості.
Письменник творить світ казкової реальності, де панують радість і щастя. Це образ світлого раю, який нагадує
біблійний Едем. Як зразок, читаємо в Олени Пчілки:
Що за чудовая днина,
Сніг, наче срібло блищить!
Вийшов веселий хлопчина… [там же, с. 16]
Адаптація до місцевих реалій зумовлює те, що природа зображується не лише навесні і влітку, коли все
росте й цвіте (як це було у раю). У віршах присутні і зимові пейзажі. Але це не люта зима з сильними морозами і сніговіями, а справжня зимова ідилія. Ось яким побачила поетеса зимовий ранок:
Білі стріхи, білі призьби,
Біле поле, білий ліс.
Ліс стоїть такий поважний,
Мов дідусь, старий та сивий,
Погляда на шлях широкий,
На просторі білі ниви.
Темні сосни та ялини
Простягли далеко віти
І поблискують на сонці
Снігом-інеєм укритим. [там же, с. 18-19]
У поезії для дітей сучасна реальність екстраполюється до першого дня створення світу, того чистого біблійного світу. Дитина, перебуваючи у своєму раю, спілкується з тваринами, знаходить з ними спільну мову,
як і перші люди Адам і Єва. Гармонійні стосунки дитини і тварини бачимо у вірші української письменниці
Олени Пчілки «Зимовий вечір»:
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Там, на килимку хлоп’ятко
Біля груби задрімало,
Гарне сиве котенятко
Край його мурчить помало.

Добре хлопчикові, гоже,
Котик казку каже, й гріє,
А надворі – милий Боже,
Що надворі там ся діє! [5, с. 14]

Маленький Фріц у збірці «Пісні малого Фріца» («Frizchens Lieder») спілкується в основному з птахами. До
кола його «співрозмовників» належать папуги («До папуги» «An einen Papagei»), голуби («До пари голубів»
«An ein Paar Tauben»), канарка («До моєї канарки» «An meinen Kanarienvogel»), соловей («Гра» «Das Spiel»)
Це навіть більше, ніж просте спілкування, – людина і тварина знаходяться в однакових умовах і мають схожі
інтелектуальні здібності. Первісну єдність людини і природи спостерігаємо у вірші «До пари голубів»:
Liebe Tauben, meine Freude,
Любі голуби, мої друзі,
Kommt und fresst aus meiner Hand!
Прийдіть і їжте з моєї руки!
O ich tu euch nichts zu Leide,
О, я нічого поганого вам не зроблю,
Wir sind gar zu gut bekannt.
Ми надто добре знайомі.
[8, с. 84]
(Переклад наш – С.Б.)
Фраза «Ми надто добре знайомі» особливо яскраво виражає взаєморозуміння хлопчика і пташки, адже
голуби для нього це не просто представники сімейства пернатих, а справжні друзі («мої друзі»).
Близькість людини з твариною, як і на первісній стадії існування людства, можна прослідкувати у вірші
Олени Пчілки «Зайчатко і хлоп’ятко». Хлопчик, який впіймав зайченя, радіє спочатку своїй здобичі, а потім,
уявляючи себе в образі зайчика, розуміє всю тривогу, страх беззахисної тваринки. Пор.:
Тут замислилось хлоп’ятко:
Чи то й я б так всіх лякався,
«Що, як був би я – зайчатко?
Доки в руки не попався?
Та й з мене б так глузували?
Несподівано – сльозою.
Вбили б, шкурку теж зідрали?..
Ну, мій зайчику, на волю!
Як тужила б моя мати!»
В ліс біжи по чистім полю!
У хлоп’яти оченята
Плигай знов собі та грайся,
Заблищали, мов росою,
Од людей гаразд ховайся!
[5, с. 26]
У цьому вірші дитина виступає провідником між світом дорослих і тваринним світом. У неї є досвід спілкування з дорослими людьми, але не втрачена єдність з природою, близькість з тваринами. Звідси й засторога
зайчикові: «Од людей гаразд ховайся!» (хоч хлопчик теж належить до роду людського!).
Поняття первісної єдності, цілісності, гармонії і досконалості людини і природи трансформується у поезії
для дітей за допомогою асоціативних рядів, в яких поряд з представниками рослинного і тваринного світу
знаходяться людські діти. Пор.:
Годі, діточки, вам спать!
Час давно вже вам вставать!
Гляньте: сонечко сміється,
В небі жайворонок в’ється, …
Пташка, рибка, звір на волі,
Божа пчілка, квітка в полі, –
Всі весною оживають …. [там же, с. 33]
Або ж:
Гайда, дітки, у садок!
Любо там та мило!
Скільки всяких там квіток
Сей рік уродило!
Повна рожа, мак чубатий,
Між кущами м’ята,

І барвіночок хрещатий
Стелеться до хати.
Там метелики і бджоли,
Пташки-щебетухи,
А в травиці скрізь навколо
Кузки-скрекотухи. [5, с. 32]

Такі ж асоціативні ряди спостерігаємо і в поезії німецького письменника «Гра» («Das Spiel») [8, с. 9-12]
(переклад наш – С.Б.). Діти, які насолоджуються радістю
Wir Kinder, wir schmecken
Ми діти, ми до смаку
Die Freude recht satt!
насичуємось радістю!
поряд із собою бачать посіви і траву
Wie lustig stehn dorten
Die Saaten, das Gras;
Beschreiben mit Worten
Kann keiner wohl das.
спостерігають за метеликами

Як весело там стоять
Посіви, трава;
Описати словами
Це ніхто не зможе.
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Ei, seht doch, ihr Brüder,
Der Schmetterling da!
Dort flattert noch einer,
Der ist wohl sein Freund;
O schlag ihn ja keiner,
weil jener sonst weint.
Ей, дивіться, брати,
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Там метелик!
Там пурхає ще один,
Це напевно його друг;
О, не бийте його ніхто,
Бо інший буде плакати.

чують спів солов’я на яблуні
Vortrefflich, ihr Jungen!
Die Nachtigall singt.
Dort sitzt sie! Geht, oben
Im Apfelbaum dort.

Чудово, хлопці!
Співає соловей.
Там він сидить! Подивіться,
Вверху на яблуні.

з квіток плетуть вінки
Lasst Kränzchen uns winden,
Viel Blumen sind hier!

Давайте сплетемо віночки,
Тут є багато квіток!

Висновки і перспективи подальшого дослідження. Отже, міфологема «золотого віку» займає одне з
основних місць у поетичній творчості для дітей української письменниці Олени Пчілки та німецького письменника Крістіана Овербека. У віршах в різний спосіб підкреслюється нерозривний зв’язок дитини з природою. За допомогою цих творів транслюється споконвічне прагнення дорослої людини повернутися у той період, коли не було бід і страждань, коли людина жила в гармонії з природою і з самою собою, тобто у «золотий
вік». Втіленням такого періоду для сучасної людини, на думку творців поезії для дітей, є власне дитинство.
Обрана тема статті може бути розкрита в ширших масштабах, наприклад, на матеріалі поетичних творів для
дітей інших письменників.
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ПОЭТИКА ОТСУТСТВИЯ В РОМАНЕ А. РОБ-ГРИЙЕ «В ЛАБИРИНТЕ»
В статье исследуются особенности аудиовизуальной поэтики романа А. Роб-Грийе «В лабиринте». Констатируется художественная значимость взаимодействия визуального и аудиального кодов романа. Устанавливается, что в контексте «нерепрезентативной» поэтики «нового романа» (отсутствие традиционной
«истории», «персонажа», нарратора и наррататора) мотивная доминанта отсутствия реализуется посредством коррелирующих образов пустоты, тишины и молчания.
Ключевые слова: А. Роб-Грийе, «В лабиринте», «новый роман», аудиовизуальная поэтика, поэтика отсутствия.
У статті досліджуються особливості аудіовізуальної поетики роману А. Роб-Грійє «У лабіринті». Констатується художня значущість взаємодії візуального і аудіального кодів роману. Встановлюється, що в
контексті «нерепрезентативної» поетики «нового роману» (відсутність традиційної «історії», «персонажа», наратора й нарататора) мотивна домінанта відсутності реалізується за посередництва корелюючих
образів порожнечі, тиші й мовчання.
Ключові слова: А. Роб-Грійє, «У лабіринті», «новий роман», аудіовізуальна поетика, поетика відсутності.
The article deals with the specifics of audiovisual poetics of A. Robbe-Grillet’s novel «In the Labyrinth». There is
a statement of significance of visual and audial codes interaction in the novel. It is ascertained that in the context of
«non-representative» poetics of the «New Novel» (lack of the traditional ‘story’, the character, the narrator and the
narratator) the motive dominant of absence is realized by the correlated images of emptiness and silence.
Key words: А. Robbe-Grillet, «In the Labyrinth», «New Novel», audiovisual poetics, poetics of absence.

Творчество А. Роб-Грийе (1922–2008), одного из создателей школы «нового романа», достаточно полно
осмыслено в трудах французских (Р. Альман, Р. Барт, П. де Буадефр, Ф. Дюга-Порт [8], Ж. Женетт, М. Надо,
Ж. Рикарду и др.), российских (Л. Г. Андреев, С. И. Великовский, О. Евгеньева, Л. А. Зонина, А. Строев) и
отечественных (Л. Г. Еремеев) ученых как классика модернистского письма, «романа о романе», отвергающего
традиционные понятия «персонажа» и сюжетной «истории». Характеризуя поэтику романа А. Роб-Грийе «В
лабиринте» (1959), исследователи обычно выделяют ее визуальную доминанту («<…> смысл для этого автора
рождается по большей части как визуальная практика» [3, с. 7]; «<…> «голос» рассказчика проявляется только
как точка зрения» [3, с. 7]); акцентируют «роль и функции взгляда на нарративном и фикциональном уровнях
новороманного текста» [2, с. 11], уточняя, однако, что «<…> если романы А Роб-Грийе и изобилуют описаниями <…> вещей (шозизм), то вопрос о «визуальном» должен быть истолкован в ироническом ключе. Подробные
описания призваны <…> показать не реальное, но ускользающе эфемерное, авторские фантазмы» [4, с. 10].
Речь, таким образом, идет об отсутствии реального референта, к которому могла бы отсылать богатая визуальная образность романа (мотив глаза, включая его аналоги – взгляд, окно, стекло, водная среда, полированная
поверхность). В то же время весьма значимым аспектом поэтики отсутствия, присущей роману «В лабиринте», оказывается аудиальный код. Цель нашей статьи – выявить особенности аудиовизуальных корреляций,
поэтологически реализующих мотивный комплекс отсутствия в романе А. Роб-Грийе «В лабиринте».
В контексте «нерепрезентативной» поэтики «нового романа» (разрушение параметров традиционного романа – сюжетной «истории» и «персонажа», отсутствие нарратора и наррататора) [7], осмысленной
современным литературоведением в параметрах постмодернизма [3; 4; 5], актуализируется и постмодернистская поэтика отсутствия как одно из средств художественной реализации концепта эпистемологической
неуверенности. «Отсутствие, как феномен художественного дискурса, обретает особую актуальность на
современном этапе литературного процесса, эстетической доминантой которого является постмодернизм.
Апологеты этого направления провозглашают отсутствие автора (под рубрикой «смерть автора»), отсутствие
читателя (под рубрикой «смерть читателя») и даже отсутствие смысла художественного сообщения (под рубрикой «деконструкция текста») [1, с. 76].
Трактуя категорию отсутствия с позиций когнитивной поэтики, О. О. Беляков [1], в частности, предлагает ее типологию на уровне лингвальных и текстуальных схем, а также на уровне схем картины мира. «В
романах постмодернизма отсутствие <…> воспринимается как структурно-семантическая, нарратологическая и концептуальная доминанта произведения» [1, с. 78]. На уровне лингвальных схем поэтика отсутствия
проявляется как нарушение синтаксического построения предложений («оборванные предложения, замена
ожидаемой информации пропусками в виде тире или слова-субститута и отсутствие маркеров художественно репрезентированных форм речи персонажей» [1, с. 78]); на уровне текстуальных схем – отсутствие нарратора, отсутствие наррататора, отсутствие персонажа, отсутствие как результат деформации текстуальнодискурсивных категорий, отсутствие пространственно-временных координат; на уровне схем картины мира
– когнитивный диссонанс как отсутствие корреляций между «возможным миром» художественного произведения и схемами картины мира читателя [1, с. 81].
Мотивная доминанта отсутствия реализуется в романе «В лабиринте» посредством образов пустоты,
тишины и молчания. Отсутствие персонажа («вокруг ни души» [6, с. 264]) маркировано лишь его следами,
отпечатками: «Видны только оставленные прохожими следы» [6, с. 242]. Однако и они исчезают: «<…>
нет на снегу никакого следа человеческой ноги» [6, с. 276]; «<…> следы мальчугана исчезают медленнее» [6,
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с. 275]; «И на полу исчезли лоснящиеся дорожки» [6, с. 278]. Знаком отсутствия становится и звук: невидимые
персоны позволяют «угадывать этапы своего пути лишь по различному звучанию шагов» [6, с. 266]; «Шаги
все стучат по асфальту оцепеневшей от стужи улицы» [6, с. 268]; «<…> шаги <…> направляются в другую
сторону» [6, с. 268].
Звуки либо тихи, слышны «словно эхо» [6, с. 262], «совершенно невнятно» [6, с. 278], либо вовсе отсутствуют («И ни звука» [6, с. 267]; «Этот мерный перестук сюда не доносится, как и любой другой звук» [6,
с. 242]). Слова – неразборчивы, обрывочны: «Далекий голос произносит в ответ несколько неразборчивых
слов, <…>« [6, с. 266], во фразе невозможно разобрать «что-нибудь кроме наплыва бессмысленных звуков» [6,
с. 278]. Коммуникация между романными фигурами (солдатом, женщиной, мальчиком) отсутствует либо
обречена на провал: они «молча глядят друг на друга» [6, с. 269]; некто «<…> слышит голос, произносящий
три-четыре слога, смысл которых он не успевает уловить» [6, с. 264], – «и снова наступает молчание» [6,
с. 269]. «Мальчик отвечает все с теми же недомолвками» [6, с. 255]; «почти шепотом», «обрывает фразу»
[6, с. 266]. Услышанный «<…> голос <…> становится ровным, далеким, как бы отсутствующим» [6, с. 256],
он «как бы нарочно тусклый», словно та, кому он принадлежит, «хочет остаться безликой» [6, с. 262].
Полной тишине романного мира соответствует абсолютная его пустота: «дом вообще необитаем» [6,
с. 260]; «глаза мальчугана устремлены в пустоту» [6, с. 261]; «сцена смотрит в ничто» [6, с. 261]. «В окнах
– никого, никто не прильнул к стеклу, никто, хотя бы и смутно, не виднеется в глубине комнаты» [6, с. 249].
Аудиовизуальные корреляции («безмолвный взгляд» [6, с. 255]) подчеркнуты в романе «В лабиринте» параллелизмом синтаксических конструкций: «Кругом все пусто, предметы домашнего обихода, <…>, отсутствуют: ни циновок перед дверьми, ни коляски под лестницей, ни ведра и метлы в углу» [6, с. 265]; «И ни
звука: ни шагов, ни приглушенного шепота, ни грохота посуды. Дом кажется необитаемым» [6, с. 267]. Если
звуки появляются, то они призваны лишь отгородить пространство тишины: «Дробный перестук подбитых
железом каблуков все явственней слышится в тишине оцепеневшей от стужи ночи» [6, с. 242]; «<…> в такой тишине у снега особая звукопроводимость» [6, с. 264].
Метафорой эпистемологической неуверенности выступает у А. Роб-Грийе мотив искаженного, «ненадежного» видения. Роль зрения как источника достоверной информации ставится под сомнение («Он <…> пристально глядит перед собой, о чем свидетельствуют его широко открытые глаза <…>. Это свидетельство,
правда, не слишком надежно <…>« [6, с. 261]). Та же «ненадежность», сомнительность касается аудиального
аспекта: «<…> бесплотный, бледный отзвук тембра <…> – сомнительно даже, человеческий ли это голос
вообще» [6, с. 264].
В сфере хронотопа текстуальные сдвиги подчеркивают отсутствие размежевания эпизодов во времени
(окончание одного абзаца – это одновременно начало следующего, но также и новый временной пласт): солдат «сходит» с картины «прошлого века» [6, с. 249] и оказывается в «сегодняшнем» кафе. Трансвременная
связь эпизодов осуществляется через предметные образы (графический эстамп, черно-белое фото).
Аудиовизуальные образные соответствия в романе «В лабиринте» наблюдаются не только в реализации
мотивного комплекса отсутствия, но и в других мотивных сферах. Так, доминирующая в романе визуальная
поэтика экспрессионистского черно-белого офорта, создаваемая геометризацией изображаемых форм (круг,
квадрат, прямоугольник, параллели, вертикальные полосы), использованием лексики соответствующей семантики (рисует, чертит; контуры, очертания, начерченный и т. п.), черно-серо-белым колоритом (вернее,
отсутствием цвета) и имитацией графического штриха поддерживается звуковым сопровождением, содержащим аллюзию на экспрессионистский мунковский «Крик»: «<…> замелькали встревоженные взоры,
искаженные воплем рты…» [6, с. 268]; «<…> испускает продолжительный вопль, который <…> обрывается
громким стуком захлопнувшейся двери» [6, с. 265].
Можно заключить, что в художественном мире романа «В лабиринте», при всей его предметной
насыщенности, актуализирована поэтика отсутствия, сформированная системой аудиовизуальных корреляций (образами пустоты, необитаемости, тишины, безмолвия, молчания). Аудиовизуальные соответствия
манифестированы на уровне лингвальных схем (оборванные предложения, слова-субституты (никто, ничто,
нигде), паузы), на уровне текстуальных схем (отсутствие пространственно-временных координат, персонажа,
сюжетной истории, нарратора и наррататора), а также на уровне картины мира (когнитивный диссонанс между
горизонтом читательских ожиданий, сформированных поэтикой традиционного романа, и художественным
миром «нового романа», разрушающего конвенции).
Перспективы исследования связаны с изучением аудиовизуального континуума романного творчества
А. Роб-Грийе в контексте поэтики французского «нового романа», с расширением материала исследования
(романы «Соглядатай», «Ластики» и др.), а также с анализом иных видов аудиовизуальных корреляций в художественном дискурсе.
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THE LORD OF THE WORDS
(Авторська воля в тексті «Володар кілець» Дж.Р.Р.Толкіна)
Стаття пропонує текстологічний підхід до літературного твору «Володар кілець» Дж.Р.Р. Толкіна.
В центрі уваги творча воля автора, яка проявляється у довільному формо- і словотворенні і зміні письма.
З’ясовується роль авторських слів-новотворів у семантиці вторинного світу.
Ключові слова: текстологія, воля автора, ідіостиль, девіантні слова, діакритичний знак, артистичність
тексту, семантика можливих світів.
Статья предлагает текстологический подход к литературному произведению «Властелин колец»
Дж.Р.Р. Толкина. В центре внимания творческая воля автора, проявляющаяся в произвольном формо- и словообразовании и изменении письма. Рассматривается роль авторских слов в создании семантики вторичного мира.
Ключевые слова: текстология, авторская воля, идиостиль, девиантные слова, диакритический знак, артистичность текста, семантика возможных миров.
The article applies textual criticism approach to J.R.R. Tolkien’s piece of literature «The Lord of the Rings». The
author’s will-power producing deviant word-forms and derivatives and insertions into the system of writing is under
careful analysis. The way Tolkien’s wording affects the semantics of the secondary world is subtly considered.
Key words: textual criticism, the author’s will-power, style idiosyncrasies, deviation, diacritic, textual artistry, the
semantics of possible worlds.

Літературний твір «Володар кілець» Дж.Р.Р. Толкіна відзначає своє 60 – річчя у 2014 році. Ювілейна дата
заохочує до подальшого осмислення незвичайного твору, який позначився на культурно-літературному процесі і масовій свідомості. Твір породив так звану толкініану, що складається з різноманітних арт-проявів і філологічних cтудій. Їх багатовекторність забезпечила аналіз ідейно-тематичного змісту (М. Свердлов, Вл. Гаков, С. Алексеєв, А. Ніколаєва), жанрової природи (С. Кошелєв, А. Єкадумов, О. Ковтун), міфічного квесту
головного героя (О. Тихомирова, М. Соколова), архетипових засад твору (Н. Ситник, А. Нямцу), літературних
першоджерел, що живлять творчу уяву письменника (С. Лихачова, Т. Шиппі, Л. Баркова) і створений ним
вторинний світ (Р. Кабаков, М. Каменкович, Д. Колберт, Н. Бонналь, К. Корольов).
Сучасна гуманітарна наука і запропонований нею інструментарій, зокрема теорія можливих світів [5], давня за походженням і оновлена в умовах глобальної комп’ютеризації, уможливлюють подальше дослідження
альтернативного світу Дж.Р.Р. Толкіна і вивчення засобів продукування його семантики.
Для будь-якого словесника, початківця чи зрілого майстра пера, єдиним знаряддям творчості було і є слово. Саме словами і завдяки їм автор виражає думку, ідею, створює образи, пейзажі, портрети, викликає емоції
й почуття, спонукає до мислення й інтерактивності, підносить над буденністю і … переносить у можливий
світ. Дослідник-іноземець через неповноту володіння чужою мовою з особливою пильністю аналізує слова –
їх графіку, фонетичний (звуковий) образ, граматичну форму й морфологічну будову, відповідність писемності мови, стилістичну забарвленість тощо. Така професіональна увага до слів виявляє в тексті Дж.Р.Р. Толкіна
«помилки», які справляють враження або погано вичитаного тексту, або, за нашим припущенням, – додаткового семантичного навантаження на девіантні слова. Закономірно постає потреба в текстологічному підході
до твору задля подальшого його тлумачення і уникнення безпідставних висновків: «Текстологія є початковою
стадією будь-якого літературознавчого дослідження, без якої воно втрачає основу свого аналізу, перетворюється на абстрактний чи імпресіоністичний дискурс, призводить до накладання на твір не властивих йому
матриць» [3, с. 467].
Текстологічний аспект дослідження видається актуальним, бо висвітлює унікальне художнє мислення
митця і демонструє вербальні засоби створення семантики можливого світу. Актуальність підсилюється й
практикою перекладу, а саме невідворотними втратами і лакунами [6], через що губиться артистичність тексту.
Новизна розвідки полягає в спробі філологічного аналізу текстових явищ і фактів, зафіксованих за ознакою девіації.
Мета запропонованої статті – виявити творчу волю і креативність автора в англомовному тексті «Володар
кілець» Дж.Р.Р. Толкіна.
Заявлена мета передбачає розв’язання таких задач: огляд історії друкованого тексту «The Lord of the
Rings» від 1954 року з опертям на свідчення сучасників і щоденники автора; дослідження авторських словоформ і словотворів; аналіз авторської модифікації письма (введення додаткових літер).
Об’єктом дослідження слугує оригінальний англомовний текст «The Lord of the Rings» Дж.Р.Р. Толкіна.
Предметом дослідження постає авторська воля і спродуковані нею девіантні слова.
У світлі поставлених нами задач варто дослідити історію друкованого тексту «Володар кілець», аби
розв’язати текстологічну проблему: друкарські похибки чи творча воля автора?
Перший том «The Fellowship of the Ring» («Співдружність кільця») побачив світ у лондонському видавництві Allen & Unwin 29 липня 1954 року. Американське видання першого тому з’явилось у м. Бостоні 21 жовтня
1954 року. Вихід вже першого тому зіткнув Дж.Р.Р. Толкіна з тим, що в подальшому постало як перманентна
проблема: друкарські помилки й похибки складача, а також щиросердна «коректура» ідіостиля Дж.Р.Р. Толкіна. В незвичайному творі, що містить штучні мови і ретельно розроблену номенклатуру вторинного світу
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Середзем’я, «помилки» і девіації виконують сигнальну функцію віртуальності [1] і в певній мірі затрудняють
сприйняття тексту навіть вдумливими читачами. Попри це, за свідченням редактора Дугласа А. Андерсона
[8], Дж.Р.Р. Толкін одержував від читачів листи, написані в системі штучних мов і девіацій, інстальованих в
творі. Більш того, увійшовши в систему толкінівського світу, серйозні дописувачі запитували щодо подальшого «правильного» використання мовних винаходів Дж.Р.Р. Толкіна.
Другий том «The Two Towers» («Дві вежі») був опублікований в Англії 11 листопада 1954 року, а в США
– 21 квітня 1955 року. Тим часом Дж.Р.Р. Толкін намагався виконати висловлену в передмові до першого
тому обіцянку, що вказівник власних імен і запозичених слів (an index of names and strange words) з’явиться в
третьому томі. За авторським задумом, вказівник мав містити етимологічні довідки з мов Середзем’я, зокрема
ельфійських, а також глосарій. Запланований філологічний супровід загальмував публікацію третього тому,
який зрештою з’явився із запізненням і без вказівника.
Третій том «The Return of the King» («Повернення короля») вийшов із друку 20 жовтня 1955 року, а в США
– 5 січня 1956 року. З появою третього тому «Володар кілець» постав як єдність (a single novel [8: IX]) з трьох,
точніше шісти частин, бо кожна складається з двох книг.
Текст «Володар кілець» першого видання, про який йшлося вище, фактично не змінювався протягом десятиліття. Дж.Р.Р. Толкін здійснив перегляд тексту в 1965 році. Він розвинув пролог і розширив вказівник, хоча
не до раніш обіцяного обсягу. Виправлений текст був виданий книговидавництвом Ballantine Books (США)
у жовтні 1965 року. Перші примірники «Володаря кілець» з видавництва «Баллантайн» надійшли до автора
наприкінці січня 1966 року. У лютому 1966 року Дж.Р.Р. Толкін написав у щоденнику, що «переглядав виправлені додатки до версії видавництва «Баллантайн» протягом кількох годин і виявив набагато більше помилок, ніж до того очікував» [8: XI]. Згодом Дж.Р.Р. Толкін надіслав до видавництва «Баллантайн» зауваги до
додатку, які, на жаль, загубились і через це не прислужились.
Влітку 1966 року Дж.Р.Р. Толкін знову опрацьовує текст «Володар кілець», але дізнається, що запізнився,
бо видавництво «Аллен і Анвін» згорнуло роботу над другим виданням твору. Дж.Р.Р. Толкін підсумував у
щоденнику: «Багато часу було змарновано в моїй роботі через постійне переривання нитки» [8: XIІ].
Друге видання «Володаря кілець» від Allen & Unwin у трьох томах в твердих обкладинках з’явилось у
Великій Британії 27 жовтня 1966 року. Воно містило неточності, помилки й похибки за вини складачів й обставин і, головне, за волею автора.
На цьому завершилась робота Дж.Р.Р. Толкіна над текстом «Володаря кілець», яка тривала за звичайних
життєвих обставин батька чотирьох дітей, викладача університету, вченого-медієвіста. Різнобічні види діяльності і численні обов’язки відволікали Дж.Р.Р. Толкіна від літературної роботи, яка, власне, розцінювалась
ним як хобі і пройшла по життю хай червоною, але перерваною ниткою.
Третій син письменника Христофер Толкін упорядкував нотатки батька і скерував список виправлень і
уточнень до видавництва Allen &Unwin (тепер Harper Collins Publishers) для застосування у перевиданні 1974
року (Дж.Р.Р. Толкін пішов з життя в 1973 році). Відтоді Христофер час від часу надсилав зауваги і виправлення, завдяки яким Harper Collins Publishers досягло незайманості тексту, або принаймні «the best possible
version» [8: XIII].
У Сполучених Штатах Америки «Володар кілець» не перевидавався впродовж 20 років – з 1967 р. по
1987 р. Видавництво Houghton Mifflin скористалось британською версією «Володаря кілець», значно покращеною комп’ютерними технологіями, у 1987 році.
Отже, текстова історія твору виявляє чимало плутанини і складнощів у стосунках письменника і видавців:
«The textual history of the ‘Lord of the Rings’, merely in its published form, is a vast and complex web» [8: XIV].
(Текстова історія «Володаря кілець» з видавничого боку – це безмежне й складне павутиння.)
Предметом непорозуміння між сторонами були «помилки» в тексті. Професор припускався «помилок» у
формо- і словотворенні, нехтуючи граматичними й орфографічними традиціями англійської мови.
Наприклад, іменник dwarf (гном) на позначення «особи, тварини або рослини набагато менше звичайного
розміру, а в казках – малої істоти з чарівною силою» [10: 272] утворює множину за допомогою закінчення -s
без зміни попередньої літери f на письмі і попереднього звуку [f] у вимові. Чимало іменників, що закінчуються на -f (shelf, loaf, wife, leaf, calf) приймають в множині закінчення -es і зазнають зміни літери f на літеру v на
письмі і відповідно – звуку [f] на звук [v] у вимові (shelves, loaves, wives, leaves, calves). Деякі іменники утворюють дві форми множини, наприклад: hoofs і hooves (копита) [10, с. 411], wharfs і wharves (верфі) [11, с. 473].
Дж.Р.Р. Толкін довільно приєднує іменник dwarf до вище зазначеної групи іменників, які змінюють звуковий склад основи, що відбивається на правописі, і створює авторську форму множини dwarves.
Поза правилом формується й множина іменника латинського походження nasturtium на позначення «садової рослини з червоними, помаранчевими або жовтими квітками, листям круглої форми й їстівним насінням»
[11: 56]. За свідченням відомого тлумачного словника видавництва Longman, іменник «nasturtium має звичайну форму множини «nasturtiums» [9, с. 467]. Дж.Р.Р. Толкін вживає довільну форму множини nasturtiаns.
Можливо, ця форма була спровокована запозиченнями з латини і грецької, які зберегли в англійській мові
оригінальні форми множини, несуголосні з англійською граматичною традицією. Не без підстави можна припустити також, що толкінівська «помилка» випливала з безмежної лінгвістичної ерудиції письменника, його
особистої креативності, підсвідомого відчуття альтернативного світу, де й настурції трохи відмінні від наших.
Крім «неправильних» настурцій в Середзем’ї ростуть інші незафіксовані в словнику рослини, зокрема
nicotina i galenas, що прозоро асоціюються з відомими нам речовинами рослинного походження.
Авторської обробки зазнав іменник elf на позначення «невеличкої казкової істоти, маленького пустуна»
[10: 280]. Іменник має два похідних прикметники, а саме: elfin i elfish, – між якими існує делікатна змістова
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розбіжність. Перший характеризує те, що належить ельфам, має дотичність до них, наприклад: elfin dance
(ельфійський танок), elfin laughter (ельфійський сміх). Прикметник elfish вказує на легковажну вдачу, схильність до пустощів і витівок людини чи казкової істоти, наприклад: in elfish way (жартівливо). Натомість
Дж.Р.Р. Толкін свідомо і постійно вживає прикметники власного виготовлення elven i elvish, маючи на меті
відрізнити його шляхетних, високородних ельфів, High-elfen folk [13, с. 21], від безтурботних крихітних пустунів, зазвичай з крильцями. За авторською волею, ельфи Середзем’я були величною й обдарованою расою з
різнобічними талантами, давньою історією і неосяжною перспективою через їх майже невмирущу сутність.
Прикметник elvish вживається Дж.Р.Р. Толкіном на позначення ельфійської (штучної!) мови за аналогією
з прикметником English у його мовному значенні:
«… I had little hope that other people would be interested in this work, especially since it was primarily linguistic
in inspiration and was begun in order to provide the necessary background of ‘history’ for Elvish tongues» [12: XV].
(Я мав слабку надію, що інші зацікавляться цим твором, особливо через те, що він насамперед лінгвістичний за духом і був розпочатий задля впровадження тла «історії» для ельфійських мов).
Ще один, не позбавлений англійського гумору, приклад вживання прикметника Elvish у лінгвістичному
контексті.
… Хобіт Більбо, який відзначив 111-й день народження, мав неабиякий хист до літератури; його збірка
перекладів з ельфійської називалась «Translations from the Elvish» [13, с. 20].
Дж.Р.Р. Толкін вельми волюнтаристськи ставився до ступенів порівняння прикметника/прислівника far
(далекий/далеко). Як відомо, прикметник/прислівник far має два набори ступенів порівняння: farther – farthest
i further – furthest. Мутація кореневого голосного звука у другому наборі була спричинена асимілятивним процесом V-VII століть, відомим в історії англійської мови як i-umlaut [4, с. 108].
Співіснування в сучасній англійській мові двох варіантів порівняльних ступенів прикметника обумовлено
і виправдано розбіжністю їх семантики. Так, обидві форми вищого ступенів farther i further, можуть вказувати
на предмет/об’єкт більш віддалений від мовця, ніж попередньо зазначений. Інакше кажучи, у локально-дистанційному значенні форми farther i further збігаються і є взаємозамінні. Це стосується й форм найвищого
ступеню порівняння farthest i furthest.
Водночас, форми further – furthest можуть вказувати на наступний об’єкт чи явище у переліку чи послідовності йому подібних, або на подальший захід, крок, етап у діяльності людини, тобто набувати темпорального
значення. Форми farther – farthest не виявляють темпорального значення.
Дж.Р.Р. Толкін ігнорує часове значення форм further – furthest і вживає їх тільки у просторовому контексті,
як-от:
«Trying to find his way out, Bilbo went on down to the roots of the mountains, until he could go no further» [13,
с. 15].
(Намагаючись знайти вихід, Більбо просувався до підніжжя гір, допоки міг рухатись далі.)
«Three Elf-towers of immemorial age were still to be on the Tower Hills beyond the western marches. They shone
far off in the moonlight. The tallest was furthest away, standing alone upon a green mound» [13, с. 9].
(Три ельфійські башти незапам’ятних часів все ще виднілись на Пагорбах Веж поза західним кордоном.
Вони виблискували в місячному світлі. Найвища з них була найдальшою і стояла самотньо на зеленому кургані).
Авторська вибірковість щодо порівняльних форм прикметника/прислівника far стає однією з особливостей ідіостилю Дж.Р.Р. Толкіна, яка через розбіжність з мовленнєвими кліше англійської мови відрізняє його
від інших літераторів і, до речі, спричиняла спротив коректорів книговидавництв.
Дж.Р.Р. Толкін змінює написання іменника sheriff на позначення «головного офіцера Корони у графствах
і деяких великих містах, із законними повноваженнями і статутними обов’язками» [11, с. 283]. Shіrriff із
Хобітшира служив в установі дещо подібній британській поліції, але, так би мовити, на громадських засадах:
«The Shіrriffs was the name that the hobbits gave to their police, or the nearest equivalent that they possessed.
They had, of course, no uniforms (such things being quite unknown), only a feather in their caps; and they were in
practice rather haywards than policemen, more concerned with the straying of beasts than of people» [13, с. 13].
(The Shіrriffs – так хобіти називали поліцію, точніше те, що замість неї мали. Звичайно, шерифи не носили
форми (абсолютно нечувана річ), а тільки перо в шапці; вони скоріше були косарі, ніж поліцейські, і частіше
пильнували звірів, ніж людей.)
Зміна графіки супроводжується зміною семантики слова. Авторське слово shirriff фактично позначає, з
гумором і симпатією, селян, пристосованих передусім до полювання й господарювання. А як відомо, мотиви
простого побуту, корисної праці, здорового довкілля, рідної природи бентежили письменника повсякчас.
Дж.Р.Р. Толкін модифікує графіку англійської мови шляхом запровадження діакритичних знаків [2, с. 132],
до тоді не вживаних в ній. Наприклад: Lórien, Lothlórien, the Dúnedain, Khazard-dȗm, Feänorian.
Діакритичні знаки надають літері нового значення як у кирилиці, так і в латиниці. Передусім вони поширені у французькому, португальському, польському, чеському, литовському письмі, заснованому на латинському алфавіті. Застосовуються і в інших письмових системах – арабській й індійській. При цьому одні й ті самі
діакритичні знаки в різних національних системах письма мають неоднакові значення.
Діакритичні знаки в тексті «Володар кілець» Дж.Р.Р. Толкіна надають фантазійного забарвлення країні,
місцинам і подіям, створюють атмосферу загадковості, чарівності, незвичайності, чого так не вистачає читачеві в буденному житті.
Запропонований аналіз у текстологічному руслі позиціонує Дж.Р.Р. Толкіна як креативного автора з оригінальним художнім і лінгвістичним мисленням, який сміливо і вправно експериментує із словами. «Помилки»
в тексті переходять з видання у видання до остаточного увіковічення. «Тут ідеться про таке поняття в тексто-
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логії, як авторська творча воля, що випливає з усієї сукупності написаного автором та виданого з його відома
та згоди», – зауважує А.О. Ткаченко [7, с. 16] з цього приводу. Інстальовані девіації поєднуються з іншими виноходами: ельфійським письмом, неологізмами ad hoc, «мапами», довідником імен та «іншомовних» слів, генеалогічним додатком, віршами і кантами ельфійською, – які сукупно створюють семантику можливого світу.
Суспільна свідомість, що останнім часом призвичаїлась до комп’ютерів, принаймні на рівні ігор і розваг, з
готовністю сприйняла можливий світ Дж.Р.Р. Толкіна і захопилась його контентом. На хвилі масового інтересу до «Володаря кілець» Пітер Джексон створив однойменний блокбастер. Отже, подальшим кроком в розвитку толкініани може бути дослідження художніх засобів створення семантики можливого світу в кіноверсії
«Володаря кілець» за умови міждисциплінарного підходу до предмета вивчення.
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ОБРАЗНА КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ЕРОТИЗОВАНОГО ТІЛА В АНГЛОМОВНОМУ
ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ПЕРІОДУ МОДЕРНІЗМУ (на матеріалі роману
Д. Г. Лоуренса «Lady Chatterley’s Lover»)
Статтю присвячено висвітленню результатів семантико-когнітивного аналізу особливостей концептуалізації і когнітивних процесів, що супроводжують формування образу еротизованого тіла в художній семантиці в літературі модернізму. Матеріалом дослідження слугує текст роману Д.Г. Лоуренса «Lady Chatterley’s
Lover». Методика дослідження передбачає реконструкцію концептуальних метафор в тексті.
Ключові слова: тілесність, еротизоване тіло, образність, художній текст, концептуальна метафора,
модернізм, когнітивна поетика.
Статья посвящена освещению результатов семантико-когнитивного анализа особенностей концептуализации и когнитивных процессов, сопровождающих формирование образа эротизированного тела в художественной семантике в литературе периода модернизма. Материалом исследования послужил текст
романа Д.Г. Лоуренса «Lady Chatterley’s Lover». Методика исследования предполагает реконструкцию
концептуальных метафор в тексте.
Ключевые слова: телесность, эротизированное тело, образность, художественный текст, концептуальная метафора, модернизм, когнитивная поэтика.
The research focuses on the semantic and cognitive analyses of the specific ways of conceptualization and cognitive
mechanisms accompanying the formation of the image of eroticized body in the literary semantics in the texts of
modernist period in literature. The material of the research is the text of D.H. Lawrence’s novel «Lady Chatterley’s
Lover». The methodological basis is the theory of conceptual metaphor and implies reconstruction of conceptual
metaphors in the text.
Key words: corporeality, eroticized body, imagery, literary text, conceptual metaphor, modernism, cognitive
poetics.

Феномен тілесності як об’єкт вивчення привертав увагу великої кількості дослідників, які працюють у
різних сферах науки [3; 9; 12-14]. Не обминули його своєю увагою і філологи − як літературознавці, так і
лінгвісти [4; 8; 15].
Враховуючи різноаспектний характер людського тіла, ракурси його вивчення не вичерпуються проблематикою його будови та функціонування, але і включають питання взаємодії з собі подібними, осмислення буття
людини як homo corporalis, її місця в соціумі та ін.
В сучасній науковій думці тілесність асоціюється з тілесним буттям людини, розуміється як діалектична
єдність тілесного та духовного, як інтегруюча ознака екзистенційного досвіду людини, що поєднує комплекс
природних, індивідуальних та культурних рис тіла людини, як поле взаємодії внутрішніх та зовнішніх життєвих просторів людської істоти [11: 113].
Зважаючи на тілеснісну спрямованість світосприйняття, значущість людського тіла є очевидною не лише
як компоненту повсякденної, але і художньої картини світу, оскільки будь-який художній текст передбачає
певну кореляцію людини (людського тіла) та її оточення.
В структурі художнього твору тіло підлягає процесу «охудожнення», отримуючи певну образну інтерпретацію, в якому специфіка світосприйняття, притаманна відповідному історичному періоду, знаходить відображення у своєрідності художніх образів. Саме тому охудожнене тіло (художня тілесність) виступає цікавим
об’єктом аналізу як тло вивчення концепту ТІЛО ЛЮДИНИ / HUMAN BODY в найрізноманітніших його
аспектах, серед яких сенсорне тіло, еротизоване тіло, соціалізоване тіло тощо.
Як демонструє аналітичний огляд літератури, особливо помітне висування тема тіла отримує у творах модерністів [16-19], що пояснюється знаходженням поглядів модерністів під впливом пошуків людством нового
способу мислення як реакції на власну незахищеність і безпорадність перед подіями доби [1, c. 1].
Подібний інтерес до «людини тілесної» (homo corporalis, homo somatikos) [3], ґрунтується на філософії
відчуження, що лежить в основі модернізму, і виражається у віддаленні індивідуальної особистості від соціального світу, готової визнати абсурдність свого існування і поринути у власні індивідуальні переживання,
зокрема фізіологічного, а частіше – еротичного характеру [8]. Цей факт обумовлює експліковану увагу до
людського «біологічного тіла», його «соматики», а також до його «втаємниченого еросу», що знаходить віддзеркалення в низці творів письменників-модерністів [2; 10].
Зважаючи на факт явного акцентування еротизованого тіла в художніх творах письменників-модерністів,
об’єктом цього дослідження є саме еротизоване тіло та його образна репрезентація в художньому тексті. Матеріалом дослідження слугує текст роману «Lady Chatterley’s Lover» представника англійського модернізму
в літературі – Д. Г. Лоуренса.
Мета дослідження полягає в аналізі напрямів образного переосмислення в ході художньої інтерпретації
еротизованого тіла модерністами, деякі аспекти якого вже описані в раніше опублікованих роботах [5-7].
В цьому дослідженні основну увагу сконцентровано на вивченні специфіки образного переосмислення,
якого дістає еротизоване тіло з метою виявлення спектру його метафоричних корелятів в образному просторі
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художнього тексту, а отже і визначення фрагментів концептуального простору, що застосовуються для охудожненої репрезентації концепту ТІЛО ЛЮДИНИ в його еротичних аспектах.
В дослідженні застосовано метод семантико-когнітивного аналізу, що передбачає реконструювання концептуальних метафор в тексті. Методологічною базою дослідження є теорія концептуальних метафор Дж. Лакоффа та М. Джонсона [18], а також запропонований З. Кьовечешом підхід до розмежування основних когнітивних механізмів поетичного переосмислення базових концептуальних метафор [17, с. 47-53].
Так, еротизоване тіло набуває переосмислення в образно-наративній системі роману Д.Г. Лоуренса, отримуючи художню репрезентацію крізь призму низки образів, серед яких ті, що асоціюються із водним простором – образи риби (fish, trout, pilchard), рідини (liquid), води (water), моря (sea), океану (ocean), із земним
простором – образи гальки на узбережжі (stone on the shore), джунглів (jungle), лісу (forest), квітки (flower),
артефактів (дім (home), із повітряним простором – образ чайки (kittiwake).
За рахунок вказаного розмаїття образів, тіло людини виявляється метафорично представленим в трьох із
чотирьох основний стихій (вода, земля, повітря), в той час як четверта стихія – стихія вогню уособлює стан
тіла у пристрасті, що і спричиняє усі образні метаморфози, що відбуваються із чуттєвим тілом, і перетворення
в названі образи, а також асоціює стани чуттєвого/еротизованого тіла із вогняним простором.
Цікаво, що чуттєве / еротизоване тіло змінює також свою консистенцію, метафорично перебуваючи в усіх
можливих агрегатних станах речовини та переходячи з твердого стану у рідкий, а потім і у газоподібний та
стан плазми.
Когнітивні механізми, за рахунок яких відбувається образна інтерпретація еротизованого тіла, включають
аналогові (метафору) та конверсивні (метаморфози).
Серед образів, що виступають метафоричними корелятами еротизованого тіла, найчастотнішими є водні
образи, вони складають близько 40 % спектру. Відповідно і представляють вони перебування людини в стихії
води. Розглянемо як це втілюється в образній системі автора аналізованого роману.
Так, Д.Г. Лоуренс звертається до образу рибини (fish) як до метафоричного кореляту чуттєвого тіла, яке не
отримало реалізації, не розкрилось в своїй сексуальності.
Цей напрям переосмислення, узагальнений за допомогою концептуальної метафори ТІЛО ЛЮДИНИ Є
ТІЛО РИБИ / HUMAN BODY IS THE BODY OF A FISH та MEN AND WOMEN ARE SPECIES FISH в образному просторі роману Д.Г.Лоуренса пов’язано із переосмисленням атмосфери, в якій живуть люди, за
допомогою образу водного простору – океану (ocean), що спостерігаємо у фрагменті тексту: «It seems to me
absolutely true, that our world, which appears to us the surface of all things, is really the bottom of a deep ocean:
all our trees are submarine growths, and we are weird, scaly-clad submarine fauna, feeding ourselves on offal like
shrimps. Only occasionally the soul rises gasping through the fathomless fathoms under which we live, far up to
the surface of the ether, where there is true air. I am convinced that the air we normally breathe is a kind of water,
and men and women are a species of fish» [19, с. 236].
Відповідно до образного уявлення автора роману, атмосфера представляється водним простором (АТМЕРСЕРА Є ОКЕАН / ATMOSPHERE IS AN OCEAN), в якому живуть люди як види «морської фауни»
(submarine fauna), які живляться падаллю як «креветки» (feeding ourselves on offal like shrimps), дихають у воді
і є насправді видами «риб» (men and women are a species of fish), і лише душа людини може за певних обставин
вирватись з-під нездоланної товщі водних просторів океану (fathomless fathoms), і піднятись до рівня в просторі, що є наповненим справжнім повітрям.
До образу рибини (fish) звертається автор і в ході зображення тілесного стану героїні роману та змін в
ньому в залежності від подій, що відбуваються в її інтимному житті, порівняємо: «Being a soft, ruddy, countrylooking girl, … she was considered a little old-fashioned and `womanly’. She was not a `little pilchard sort of fish’,
like a boy, with a boy’s flat breast and little buttocks. She was too feminine to be quite smart» [19, с.12]; «`She’s
getting thin...angular. It’s not her style. She’s not the pilchard sort of little slip of a girl, she’s a bonny Scotch trout»
[19, с. 13].
Підкреслюючи її привабливу жіночність та пишність, притаманні їй змолоду, автор уподібнює її форелі
(bonny Scotch trout). Втім, для її образної репрезентації використовується і образ сардини (pilchard), що більш,
на думку автора, відповідало її стану, коли вона почала худнути і марніти внаслідок іі сексуальної нереалізованості в шлюбі, що він робить, акцентуючи водночас увагу читача на тому, що то був нехарактерний для
неї образ.
Саме тому вона, як «риба», відчуває сили «уплисти» від незадовільняючої її реальності, що надає їй відчуття своєї привабливості, бажаності її тіла, сексуальної збудженості, яке їй надає інший чоловік, її коханець:
«It thrilled inside her body, in her womb, somewhere, till she felt she must jump into water and swim to get away
from it…» [19, с. 14].
Образ риби, обраний автором для метафоричної інтерпретації людської тілесності та образ водного простору, а саме, образу океану, що уособлює Світовий Океан, не є випадковими, а підкріплюються символічним
значенням обох. Причому символіка обох образів, яка виступає передконцептуальною основою переосмислення, є просякнутою еротизмом, асоціюючись з чуттєвістю, сексуальністю, статевими стосунками як засобом продовження роду, та і самі образи імплікують народження, плодючість та оновлення.
Багато чого прояснює і символіка риби в світлі її обрання Д.Г. Лоуренсом в якості метафоричного кореляту
людини, яка до пори свого духовного відродження перебуває у воді, на дні світового океану, немов очікуючи
лише можливості звільнитися і винирнути на справжнє повітря.
Символізм риби є тісно пов’язаним із символізмом води, водної стихії. Виходячи з бачення води як першооснови, первинного стану всього сущого та джерела життя, що спостерігається в усіх міфологіях світу, риби,
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які вільно почуваються у воді, в первозданному океані, наділяються деміургічною силою, а в ряді міфів риби
навіть виявляються предками людей. А оскільки вода очищує та символізує повернення до першопочатку, то
і риба, що живе у воді, уособлює надію на нове народження. В ряді міфологічних сюжетів, де гігантська риба
проковтує, а потім випускає героя, риба виступає певним еквівалентом нижнього світу, царства мертвих. Ці
сюжети символізують процес ініціації, відродження після символічної смерті. Саме тому в художньому тексті
спостерігаємо образ людини-риби, яка знаходиться під водою не назавжди, а очікує свого переродження, яке,
відповідно до задуму автора роману, передбачає реалізацію чуттєвого боку тіла через нестримування сексуальної енергії та можливості виконання репродуктивної функції.
Втім, образи зі стихії води, застосовані Д. Г. Лоуренсом в образному просторі твору, на цьому не вичерпуються. Акцент на еротичній складовій чуттєвого тіла автор робить, не лише фігурально поміщаючи його до
водного простору, але і ототожнюючи тіло із різними видами рідини.
Так, наприклад, сам факт тілесного задоволення, оргазму знаходить образну інтерпретацію крізь призму
образу виру (whirlpool) і перебування тіла в цьому водному вирі, що спостерігаємо у фрагменті тексту: «She
clung to him unconscious in passion, … that was not really motion, but pure deepening whirlpools of sensation
swirling deeper and deeper through all her tissue and consciousness, till she was one perfect concentric fluid of
feeling…» [1, с. 116].
Очевидно, що занурюючись до такого виру відчуттів глибше і глибше (pure deepening whirlpools of
sensation), і саме тіло набуває рідкої консистенції, немов би відчуття проникають в усі тканини тіла і навіть свідомість, розчиняючи і саме тіло в них (through all her tissue and consciousness, till she was one perfect
concentric fluid of feeling).
Східну образну інтерпретацію тіла у відчуттях спостерігаємо і в інших фрагментах тексту роману «Коханець Леді Чаттерлей» де тіло не лише фігурально «відносить водний потік припливу», як у фрагменті: «She
dared to let go everything, all herself and be gone in the flood» [19, с. 152], а й і саме тіло інтерпретується в образній системі автора художнього тексту за допомогою образу моря (sea) та образу океану (Ocean), порівняємо:
«And it seemed she was like the sea, nothing but dark waves rising and heaving, heaving with a great swell, so that
slowly her whole darkness was in motion, and she was Ocean rolling its dark, dumb mass. Oh, and far down inside
her the deeps parted and rolled asunder, in long, fair-travelling billows, and ever, at the quick of her, the depths
parted and rolled asunder, from the centre of soft plunging, as the plunger went deeper and deeper, touching lower,
and she was deeper and deeper and deeper disclosed, the heavier the billows of her rolled away to some shore,
uncovering her…» [19, с. 152].
В даному фрагменті тексту активовано концептуальну метафору ЕРОТИЗОВАНЕ ТІЛО ЛЮДИНИ Є
ВОДНИЙ ПРОСТІР (МОРЕ, ОКЕАН) / EROTICIZED HUMAN BODY IS A WATER SPACE (SEA, OCEAN),
причому тіло в такій образній інтерпретації отримує метафоричне ототожнення із водним простором і одночасно немов знаходиться в цьому просторі. Таке уявлення про тіло та його стан утворюється завдяки згаданій
автором художній деталі – хвилі (billows). Адже всередині тіла-моря нічого не впадає в око, як бурхливі води
(she was like the sea, nothing but dark waves rising and heaving, heaving with a great swell), а тіла-океану – його
величезна маса води (she was Ocean rolling its dark, dumb mass), тіла, де бушують величезні вали, які переповнюють його своїми накатами (inside her the deeps parted and rolled asunder, in long, fair-travelling billows).
Втім, і зовні тіло хитають і кидають безкінечні хвилі, що нарощують міць та темп і поглинають тіло глибше і
глибше, затягуючи до морської пучини (the depths parted and rolled asunder, from the centre of soft plunging, as
the plunger went deeper and deeper). Тіло жінки в стані екстазу немов хитають хвилі моря, доки не викидають
її на узбережжя (the heavier the billows of her rolled away to some shore, uncovering her) і не залишають її, відкочуючись назад.
Відчуття, проінтерпретовані Д.Г. Лоуренсом крізь призму образу морського простору, можна охарактеризувати як вищій пік тілесної чуттєвої насолоди в акті кохання, екстатичний стан, момент реалізації чуттєвого тіла.
Саме цей момент найвищого ступеня тілесної насолоди і реалізованості чуттєвості і сексуальності людини
позначається в образній системі роману за допомогою зміни метафоричного кореляту еротизованого тіла, що
передбачає застосування конверсивного когнітивного механізму переосмислення, до якого належить метаморфоза – засіб образотворення, який позначає зміну, трансформацію чи рух та передбачає відношення перетворення / трансформації між суположеними образами [1].
Зміни, які відбуваються із тілом, яке зазнало сексуальної реалізації, і немов би набуло переродження, автор
зображує, підміняючи образи риби та водного простору (моря, океану) образами чайки, жінки, або гальки на
узбережжі, – образами, які навіть належать до інших стихій – повітря або землі.
Такі трансформації в образному просторі, в яких суб’єкт перетворення належить до стихії води (риба,
море, океан), мають символічне підґрунтя.
Це пов’язано із тим, що вода – це одна з фундаментальних стихій світобудови, Всесвіту. В найрізноманітніших язичницьких віруваннях, що зафіксовано в усіх міфологіях світу, вода є першоосновою всього існуючого, джерелом життя та еквівалентом первинного хаосу. Вода – це середа, агент і принцип загального зачаття.
Вода як «волога» взагалі, як найпростіший рід рідини виступила елементом усіх життєво важливих «соків»
людського організму. З мотивом води як першооснови співвідноситься і значення води для акту ритуального
омовіння, який повертає людину до первинної чистоти, і, немов би, дає друге народження. Та і процес еволюції живих істот на землі починався саме із водного середовища.
Саме тому в художній інтерпретації Д. Г. Лоуренса спостерігаємо немов би друге народження персонажів
крізь призму зміни образів, яке починається вже поза водним простором, але ж пов’язується із первинним
перебуванням в ньому.
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У цьому зв’язку не випадковим є, ймовірно, схожість описаного Д. Г. Лоуренсом образного «народження
жінки» із виру моря почуттів еротичного характеру із міфологічним сюжетом народження Афродіти – давньогрецької богині кохання і чуттєвості – із піни морської, яка виходить з хвиль, що розбиваються о береги, порівняємо: «… the heavier the billows of her rolled away to some shore, uncovering her, … and further and further
rolled the waves of herself away from herself leaving her, till suddenly, in a soft, shuddering convulsion, the quick
of all her plasm was touched, she knew herself touched, the consummation was upon her, and she was gone. She was
gone, she was not, and she was born: a woman» [19, с. 152].
Така подібність є символічною, оскільки «народження» тут знаменує нове світосприйняття, прояв нової
психології жінки, яка відкривається в Конні Чаттерлей завдяки відвертості нових для неї почуттів і свободи
тіла, яке дарував їй коханий чоловік через статевий акт із нею.
Процес єднання та реалізація еротизованого тіла шляхом сексуальних стосунків та відчуття сексуального
задоволення (оргазму) зображується Д.Г. Лоуренсом і через зміну метафоричного репрезентанта еротизованого тіла – образа риби на чайку, асоціюючи тіло із стихією повітря, або образа водного простору на гальку на
узбережжі, що співвідноситься із землею.
Отже, те існування, пов’язане із життям в ролі риби, – як первинне, нерозвинене, яке ще повинно еволюціонувати в образній уяві автора, переривається тим, що душа виривається з-під товщі водного простору «океану», порівняємо: «But sometimes the soul does come up, shoots like a kittiwake into the light, with ecstasy, after
having preyed on the submarine depths. It is our mortal destiny, I suppose, to prey upon the ghastly subaqueous
life of our fellow-men, in the submarine jungle of mankind. But our immortal destiny is to escape, … up again into
the bright ether, bursting out from the surface of Old Ocean into real light. Then one realizes one’s eternal nature»
[19, с. 236].
Тіло людини тут змінює образного репрезентанта на образ чайки (kittiwake). Така метаморфоза відбувається завдяки тому, що душа людини в екстазі виринає стрімголов на світло з-під товщі підводного світу (shoots
like a kittiwake into the light, with ecstasy), в якому вона перебувала досі (ghastly subaqueous life) та набуває
справжнього вічного життя, звільнившись з глибини океану (bursting out from the surface of Old Ocean into real
light), що імплікує духовне переродження та піднесення людини. Такий напрям образного переосмислення
узагальнює концептуальна метафора ЛЮДИНА ДУХОВНА Є ЧАЙКА / HUMAN BEING (SPIRITUAL) IS A
SEAGULL, в той час як ЛЮДИНА ТІЛЕСНА Є РИБА / HUMAN BEING (CORPOREAL) IS A FISH, причому
цікаво, що, відповідно до сюжетної лінії роману, такої висоти духовності та звільнення від «приземленого»
життя, що уособлює буття «у підводному світі», і визволення душі людина досягає, реалізуючи своє чуттєве
тіло, перебуваючи в стані екстазу (with ecstasy, after having preyed on the submarine depths), в чому спостерігаємо взаємозв’язок тілесного та духовного в людині, що цілком відповідає сучасному розумінню тілесності
як єдності тіла і духа.
Образ чайки обрано тут також невипадково, і вибір автором його для інтерпретації суті духовної свободи,
отриманої людиною після стримування своїх справжніх чуттєвих поривів, обумовлюється символічною складовою значення чайки, яка символізує свободу і незалежність, вільність польоту, життя, здатність протистояти обставинам і здолати їх. Саме цей образ і допомагає зображенню свого роду образної еволюції з водного
простору в надводний, яку людина в дійсності здійснює в духовому плані.
І образ води, який супроводжує трансформацію, акцентує її здатність змити бруд не лише з тіла, але й з
душі, дати нових сил, відродити духовно.
Зазначена образна інтерпретація тілесності має більш глибокий сенс і відображає потребу сучасної людини знайти в складному та мінливому світі стабільні орієнтири, прагнення опертися на щось дуже просте і ясне,
знайти «укорінення» в житті. Це пояснює, чому саме такі прості і природні речі як тілесний контакт одне з
одним, свобода відчувати, не приховувати і не стримувати проявів чуттєвості і сексуальності людського тіла,
і тілесні відчуття в їх найвищому за інтенсивністю прояві (в екстазі) немов би дають відповідь на самі складні
гострі та невирішені проблеми, адже тілесне єднання чоловіка та жінки знімає протиріччя життя і вивільнює
те істинне, що є в людині.
Подібну роль водного простору в образній інтерпретації реалізації еротизованого тіла спостерігаємо і в
наступному фрагменті тексту роману, де тіло жінки, репрезентоване спочатку епізоду за допомогою образу моря (океану), після відчуття оргазму, коли слід за тілесним єднанням «хвиля» відходила і уносила тіло
чоловіка, перетворюється на камінці, гальку на узбережжі (a stone on a shore), порівняємо: «And yet when he
had finished, … She could feel him ebbing away, ebbing away, leaving her there like a stone on a shore. He was
withdrawing…» [19, с. 162].
Образна репрезентація еротизованого тіла в літературі модернізму, узагальнена за допомогою концептуальної метафори ТІЛО ЛЮДИНИ Є ГАЛЬКА НА УЗБЕРЕЖЖІ / HUMAN BODY IS A STONE ON A SHORE,
акцентує факт єднання людей під час статевого акту, після чого вони змушені знову роз’єднуватись і відчувають гіркоту втрати одне одного, повертаючись до своєї самотності.
Підкреслюючи значущість єднання чоловіка і жінки, автор застосовує для інтерпретації його тіла образ
«єдиного дома», чим акцентує комфортність його обіймів для жінки (ТІЛО ЧОЛОВІКА Є ДІМ ДЛЯ ЖІНКИ
/ MAN’S BODY IS WOMAN’S HOME): «Love me, and say you’ll keep me!’ She crept close against him, clinging
fast to his thin, strong naked body, the only home she had ever known» [19, с. 295].
Продовжуючи низку образів, що асоціюються із стихією землі, Д.Г. Лоуренс апелює в інтерпретації чуттєвого тіла до образу джунглів, який виступає метафоричним корелятом жіночого тіла (ТІЛО ЛЮДИНИ (ЖІНКИ) Є ДЖУНГЛІ / HUMAN BODY (FEMALE) IS A JUGNLE), порівняємо: «… it took some getting at, the core
of the physical jungle, the last and deepest recess of organic shame. The phallos alone could explore it. And how he

Серія «Філологічна». Випуск 45

95

had pressed in on her! … But how she had really wanted it! She knew now. At the bottom of her soul, fundamentally,
she had needed this phallic hunting» [19, с. 256].
Образ джунглів, що перш за все пробуджує в пам’яті картинку сплетеної гущавини, заростів дерев та кущів
у комбінації з густостебельними травами, оплутаними ліанами, що робить ці нетрі непрохідними, якнайкраще
деталізує і образ людського тіла, з чим його зближує той ком та нерозривне сплетіння, хаотична заплутаність
людських емоцій, відчуттів, страхів, бажань, думок, які приховує тіло в самій глибині своїх «джунглів» (the
core of the physical jungle) і які розгледіти порою дуже важко або неможливо, особливо якщо це стосується бажань та жаги сексуальної реалізованості, на шляху викриття яких стоїть почуття закоренілого сорому (deepest
recess of organic shame), що віками нав’язувався у зв’язку із неможливістю відкрито, особливо для жінки, висловлювати свої еротичні фантазії. І «дослідити» таке жіноче тіло-»джунглі», щоб викрити і звільнити жінку
від такого роду страхів призвано тіло чоловіка і відвертий акт кохання із ним (phallos alone could explore it),
в якому його статевий орган (фалос) виконує роль «мисливця», вторгнення до свого тіла якого так потребує
жінка (she had needed this phallic hunting).
Східний образ лісу слугує для концептуалізації чуттєвого тіла жінки і в наступному фрагменті тексту: «She
was gone in her own soft rapture, like a forest soughing with the dim, glad moan of spring, moving into bud. …
beautiful in the phallic mystery. And in herself in all her veins, she felt him and his child. His child was in all her
veins, like a twilight» [19, с. 117]. В ньому автор зображує жіноче тіло на піку чуттєвого задоволення, після
оргазму (in her own soft rapture), яке переосмислює за допомогою образу лісу (forest), порівняємо іще один текстовий фрагмент: «She was like a forest, like the dark interlacing of the oakwood, humming inaudibly with myriad
unfolding buds. Meanwhile the birds of desire were asleep in the vast interlaced intricacy of her body» [19, с. 117].
Отже, специфічні ознаки еротизованого тіла жінки у стані чуттєвого задоволення автор актуалізує за допомогою образу лісу навесні, до якого майже «вривається» весна, коли природа «стогне» і розпускаються
бруньки (like a forest soughing with the dim, glad moan of spring, moving into bud). Як ліс, який майже нечутно
бринить звуком міріад бруньок, що розпускаються (humming inaudibly with myriad unfolding buds), в той час,
коли «птахи бажання» стихли і дрімають в «гущавині» її тіла (in the vast interlaced intricacy of her body), так і
вона немов «розквітає» під впливом чуттєвого задоволення (beautiful in the phallic mystery).
Саме цей період стану природи, коли вона пробуджується від зимньої сплячки і дає початок новому життєвому циклу, обрано для образної інтерпретації тіла героїні задля ознаменування «пробудження» її тіла,
звільнення його від святенницької стриманості і вимушеного утримання, що позбавляло її не лише радощів
сексуального життя, чуттєвого задоволення, а й материнства.
Отож, напрям переосмислення, узагальнений за допомогою концептуальної метафори ЖІНОЧЕ ТІЛО
Є ЛІС (НАВЕСНІ) / WOMAN’S BODY IS A FOREST (IN SPRING), імплікує факт її майбутньої вагітності,
оскільки її гріє думка, що вона зачала дитину, яку вона немов би «відчуває в своїх венах» (his child was in all
her veins).
Образ недавно зачатої дитини тут метафорично імплікує і образ бруньок, що розпускаються на деревах
(unfolding buds). До того ж, її майбутнє материнство, окрім образу лісу навесні, активує іще один пороговий
символ переходу – образ сутінок (twilight). Така образна репрезентація стану її вагітності (child was in all her
veins, like a twilight) ґрунтується на символічному значенні періоду сутінок, адже сутінки символізують угасання світла і тепла в образі кінця світу і прелюдію до нового циклу буття (пор. образ весни). Це – таємничий,
все ще сповнений невизначеності період, область між двома станами, кінець одного циклу і початок іншого,
що цілком відповідає стану тіла героїні, коли вона стоїть на початку періоду свого життя, потенційно сповненого нових відчуттів і нових реалізацій.
Продовжуючи низку образів із світу природи для образної репрезентації тіла, Д.Г. Лоуренс використовує
образ «квітки» (flower) в якості метафоричного кореляту тіла жінки, до якого він неодноразово апелює в образній системі твору, порівняємо текстові фрагменти: «His hands held her like flowers, so still aid strange» [19,
с. 167]; «And his hands stroked her softly, as if she were a flower, without the quiver of desire, but with delicate
nearness» [19, с. 167]; «He was lying watching her, stroking her breasts with his fingers, under the thin nightdress
[...] she was fresh and young like a flower» [19, с. 202].
Наведені фрагменти, де тіло жінки в руках чоловіка зображується в образі квітки, ілюструють напрям образного переосмислення еротизованого тіла, що активує концептуальну метафору ЖІНОЧЕ ТІЛО Є КВІТКА
/ WOMAN’S BODY IS A FLOWER.
Образна функція квітки, застосованої автором для позначення тіла жінки в розквіті її чуттєвості, підживлюється його символікою, оскільки квітка, окрім того, що виступає в ролі невинного передвісника весни, є
також символом «плотської насолоди» і усієї сфери еротики. Символізуючи окрім цього життєву силу, кінець
зими і перемогу на смертю, образ квітки якнайкраще відображає стан її тіла, який на піку чуттєвої насолоди
отримує нові життєві сили, оскільки стримуванню її сексуальності покладено край.
Наступний блок образного ряду, сформованого навколо еротизованого тіла, стосується фігуральної зміни
його консистенції. Метаморфози із консистенцією тіла виражаються в змінах агрегатного стану з твердого
на рідке, а потім і газоподібне, та відбуваються під впливом дії четвертої із стихій – вогню, що втілюється
у образному «вогнищі» пристрасті, яке діє на тіло і призводить до його метафоричного «розм’якшення» та
«розрідження».
Так, під впливом «спалахів» чуттєвості, досвід чуттєвого задоволення зображується Д. Г. Лоуренсом як
тіло, що є м’яким, що тане, плавиться (molten and soft), тече (flowing), або як тіло, фізичний стан якого перетворюється на плазму (like plasm).
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Образ «розплавленого» тіла або тіла, що «тане» фігурує у наступних фрагментах тексту роману
Д. Г. Лоуренса: «She crept nearer to him, nearer, only to be near to the sensual wonder of him… she felt again
the slow momentous, surging rise of the phallus again, the other power. And her heart melted out …» [19, с. 167];
«Connie went slowly home … Another self was alive in her, burning molten and soft in her womb and bowels, and
with this self she adored him» [19, с. 107]; «If I had a child!’ she thought to herself; `if I had him inside me as a child!’
– and her limbs turned molten at the thought …» [19, с. 107].
Очевидно, що такому образному процесу зміни консистенції шляхом її розм’якшення підлягають подекуди окремі частини тіла – серце від почуттів (her heart melted out), матка і нутрощі (burning molten and soft in
her womb and bowels) та кінцівки (her limbs turned molten) від сексуального збудження.
Часто такому впливу піддається і все тіло, що ілюструють текстові фрагменти: «He took her in his arms
again and drew her to him, and suddenly she became small in his arms, … she began to melt in a marvellous peace.
And as she melted small and wonderful in his arms, she became infinitely desirable to him, all his blood-vessels
seemed to scald with intense yet tender desire, … for the penetrating beauty of her in his arms, passing into his
blood» [19, с. 157]; «And softly, with that marvellous swoon-like caress of his hand in pure soft desire, softly he
stroked the silky slope of her loins, down, down between her soft warm buttocks, coming nearer and nearer to the very
quick of her. And she felt him like a flame of desire, yet tender, and she felt herself melting in the flame» [19, с. 157].
З наведених фрагментів тексту є очевидним, що таку образну зміну консистенції тіла визвано задоволенням жінки, оскільки їй затишно і спокійно в його обіймах, де вона почувається як маленька дівчинка і немов
«тане» (melt in a marvellous peace, melted small and wonderful in his arms). «Розріджується» і його тіло, оскільки
вона немов «проникає всередину його тіла і всмоктується в кров» (penetrating beauty of her in his arms, passing
into his blood).
Або ж, як демонструє другий з наведених фрагментів, її тіло «тане» від сексуального бажання, «розплавлюється у вогні пристрасті» з боку чоловіка (she felt him like a flame of desire, yet tender, and she felt herself
melting in the flame), зважаючи на те, що і сам «вогонь» пристрасті тут уособлює символіку активного чоловічого начала і також входить до образної системи художнього тексту.
В інших фрагментах художнього тексту тіло жінки, точніше окремі його члени – матка і нутрощі (womb
and bowels) набувають рідкого стану і воно «тече» (she was flowing), порівняємо: «She adored him … In her
womb and bowels she was flowing and alive now and vulnerable, and helpless in adoration of him as the most naïve
woman» [19, с. 116]. Така образна зміна стану тіла з твердого на рідке позначає в художній семантиці вразливість жінки, є обумовленою її закоханістю і майже дитячим обожнюванням чоловіка.
Спостерігаємо і спосіб змінювання консистенції тіла в образній системі творів Д.Г. Лоуренса, який імплікує перехід до четвертого агрегатного стану речовини – «плазми» (plasm), що також передбачає «розрідження», адже щільність плазми менше ніж у речовини у твердому стані. Застосування даного образу в художній семантиці ілюструє наступний фрагмент, порівняємо: «And this time his being within her was all soft and
iridescent, purely soft and iridescent, such as no consciousness could seize. Her whole self quivered unconscious and
alive, like plasm. She could not know what it was. She could not remember what it had been. Only that it had been
more lovely than anything ever could be. Only that» [19, с. 171].
Очевидно, що стан тіла тут перетворюється на м’який і виблискуючий (soft and iridescent), і схожий на
плазму (alive, like plasm), і така зміна в стані тіла жінки позначає тут її чуттєве задоволення.
Напрям переосмислення в проаналізованих вище фрагментах тексту активує концептуальну метафору
ЧУТТЄВЕ (ЕРОТИЗОВАНЕ) ТІЛО Є ТІЛО, ЩО ТАНЕ / ПЛАВИТЬСЯ / ПЕРЕТВОРЮЄТЬЯ НА ПЛАЗМУ /
SENSUAL (EROTICIZED) BODY IS THE METLING / FLOWING / PLASM BODY.
В цілому, за рахунок метаморфозів, що відбуваються з тілом людини в разі реалізації його сексуальності і
чуттєвості, що в образній системі твору періоду модернізму знаходить втілення за допомогою зміни метафоричних корелятів, серед яких помітно домінують акватичні образи, а також образної зміни станів і консистенції тіла, актуалізовано такі ознаки еротизованого тіла, як значущість у реалізації духовної складової індивіда,
завдяки вивільненню істинного природного їства людини.
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ГЕНДЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ
(на матеріалі поезій Г. Гейне в перекладі Л. Українки)
Стаття присвячена аналізові впливу гендерного фактору на здійснення коректного перекладу з урахуванням прагматичного замислу автора. Здійснено спробу аналізу оригінальних поетичних творів та їх перекладу
на українську мову.
Ключові слова: гендер, переклад, чоловічий варіант мови, жіночий варіант мови.
Статья посвящена анализу влияния гендерного фактора на осуществление корректного перевода с учетом прагматического замысла автора. Осуществлена попытка анализа оригинальных поэтических произведений и их перевода на украинский язык.
Ключевые слова: гендер, перевод, мужской вариант языка, женский вариант языка.
The article is devoted to the analysis of influence of gender factor on the realization of correct translation according
to pragmatic author’s intention. Data for study are original poetries in comparison with their Ukranian translation.
Keywords: gender peculiarities, masculine language, feminine language.

На сьогоднішній день активно розвиваються нові напрями наукових досліджень в області мови та комунікації. Формується самостійний науковий напрям – гендерна лінгвістика, областю дослідження якої є вивчення
шляхів впливу гендерного фактору на вибір мовних засобів у різних мовах. Гендерний підхід в науці базується на концепції про те, що важливими є не біологічні розбіжності між чоловіками та жінками, а те культурне
та соціальне значення, котре цим розбіжностям надає суспільство. Фундаментом гендерних досліджень стало
виявлення різниці в ролях, соціальних статусах та інших аспектах життя чоловіків та жінок. Теоретичною
базою для дослідження проблем гендерної лінгвістики слугують праці таких вчених як І.С. Баженова [3],
С. Бем [4], О.А. Бурукіна [6], І. Гофман [7], С.В.Засєкін [1] та ін.
Самі поняття «мужність» та «жіночність» при всій їх загальнолюдській універсальності мають також певну національно-культурну специфіку. І на сьогодні йдеться не лише про те, як стать впливає на комунікативну
поведінку та використання мови, а й про те, якими засобами оперує мова для конструювання гендерної ідентичності, в яких комунікативних ситуаціях і типах дискурсу та з якою інтенсивністю здійснюється дане конструювання. Однак в теорії та практиці перекладу категорії гендер приділяється мало уваги. Через антропоцентричний підхід в науці важливо розглядати мову не як тверду та безкомпромісну систему, а як інструмент,
котрим оперує цілком реальна мовна особистість (наприклад, мовна особистість перекладача), яка перебуває
під впливом певних факторів (гендер, культура, стереотипи). Важливо розглядати категорію «гендер» в тісному зв’язку з проблемами перекладу, оскільки врахування цього актуального явища може зробити переклади
більш точними з позиції прагматики тексту.
Ми робимо спробу розглянути, як процеси гендерної ідентичності відслідковуються на матеріалі текстів
художнього дискурсу. Мета нашого дослідження виявити гендерні особливості в практиці перекладу художніх текстів. Об’єктом дослідження слугують оригінальні версії поезій Г.Гейне, котрі відкривають його збірку
поезій «Lyrisches Intermezzo» – «Im wunderschönen Monat Mai…», «Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne…»,
«Dein Angesicht so lieb und schön» та їх переклади на українську мову поетесою Л.Українкою. Основний метод дослідження – порівняльний та контекстний аналіз, зіставлення форми та змісту оригінальних поезій та
їх перекладів на українську мову. Актуальність дослідження полягає у підході до гендерних особливостей з
нової точки зору: не лише як параметру, що відображає гендерну ідентичність автора, але і як параметру, що
є структуроутворюючим елементом художнього твору та його перекладу на українську мову.
Проблемі гендерних особливостей в перекладі приділяється мало уваги. Проте переклад є процесом біполярним, так як перекладач постійно знаходиться між двома мовними та культурними полюсами, а процес
перекладу – це пошук, який пов’язаний з послідовним вибором із можливих варіантів. І навіть найталановитіший перекладач стикається з труднощами перекладу, тому що йому потрібно ввести текст в інше культурне
середовище з іншим запасом фонових знань. При цьому йому необхідно відтворити стиль оригіналу і не втратити власну стилістичну манеру. Перекладач, будучи основним єднальним елементом в процесі міжкультурної комунікації, «створює у своєму власному гносеологічному континуумі модель вихідної думки, причому її
адекватність буде залежати від багатьох факторів: від ступеню інформованості перекладача, від відстані між
автором вихідного тексту та перекладачем, а також від характеру мислення перекладача» [7, с. 14].
На думку В.Горбань та О.Побережної, гендерний фактор найчастіше буває вирішальним при виборі перекладачем тих чи інших мовних засобів [5, с. 28]. Наприклад, автори вважають, що, згідно з гендерними
стереотипами, жінки більше схильні до кооперативної співбесіди, що також відображається і на побудові речення: вставні слова, відсутність наказового способу і т.д. Чоловічий тип комунікації є менш гнучким, проте
більш динамічним. На лексичному рівні можна виявити найбільшу кількість гендерних особливостей. Оскільки у жінок більше, ніж у чоловіків розвинута права півкуля, то для них є характерною образність сприйняття
та мислення, фантазування, гіперболізація; дуже часто в жіночих варіантах перекладу підбираються слова
з конотацією, незважаючи на відсутність таких в оригіналі [5, с. 27]. О.А. Бурукіна вважає, що недооцінка
гендерного фактора при перекладі може мати самі неприємні наслідки, аж до відторгнення тексту перекладу
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культурою даної мови та неприйняття його носіями [6, с. 99-107]. Необхідність дотримання гендерно-культурологічних особливостей мови перекладу ускладнює завдання перекладача і заставляє його перебувати у
постійному пошуку, щоб, з одного боку, відобразити найбільш повно фактуру оригіналу, а, з іншого, – створити рідною мовою гідний зразок високої літератури. В цьому йому допомагають лексико-граматичні трансформації.
Розглянемо це на прикладі аналізу поезій Г. Гайне та їх перекладів Лесею Українкою.
Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen
Die Liebe aufgegangen.

Коли настав чудовий май,
Садочків розвивання,
Тоді у серденьку моїм
Прокинулось кохання.

Im wunderschönen Monat Mai,
Als alle Vögel sangen,
Da hab’ ich ihr gestanden
Mein Sehnen und Verlangen [9, с. 33].

Коли настав чудовий май,
І пташок щебетання,
Тоді я милій розказав
Мою журбу й кохання [2, с. 133].

Поетеса при перекладі зуміла зберегти будову строф поезії, якою вона є у Г.Гейне. Вона зберігає римування, тобто, перший та третій рядки у обох строфах і у Лесі Українки і у Г. Гейне не римуються. При цьому
другий і четвертий рядки мають точну риму. Поетеса зберігає також ритмічну будову поезії – оригінал та
переклад написані двоскладовою стопою – ямбом. Вибір поетичних засобів при перекладі цілком відображає
вплив гендерної приналежності перекладача. Леся Українка перекладає фразу «Knospen sprangen» – (досл. –
вистрибнули бруньки) метафоричною фразою «садочків розвивання», при цьому використовує зменшувально-пестливу форму слова «сади» та поєднує його з іменником «розвивання», що не є притаманне українській
мові, проте цей прийом відразу малює читачеві картину весняних садів. Наступні рядки, в котрих в оригінальному творі чітко можна розгледіти чоловічу манеру опису почуттів, де іменники вжиті у їх основній формі, і
для опису світлого почуття любові автор вживає дієслово «aufgehen», одне із значень якого є «зароджуватися,
виникати» – «Da ist in meinem Herzen Die Liebe aufgegangen». Л.Українка знову вживає зменшувально-пестливу форму іменника «серденько», і зберігає персоніфікацію, на наш погляд, посилюючи її дієсловом «прокинулось». В наступній строфі поетеса при перекладі фрази «Vögel sangen» замінює дієслово іменником «щебетання», що теж властиве саме жіночому підходу до перекладу. Займенник «ihr» – «їй» Л.Українка уточнює
субстантивованим прикметником «милій», а іменники «Sehnen» – туга та «Verlangen» – «бажання, потреба»
поетеса перекладає антитезою «журба й кохання». Хоча кохання, як правило, асоціюється зі щастям, поєднання із словом журба малює читачеві картину суму. Таким чином Леся Українка в перекладі зуміла зберегти
емоційний стан твору-оригіналу. І в оригіналі, і в перекладі чітко видно паралелізм настрою ліричного героя
та стану природи. «Коли настав чудовий май…» – весна, природа пробуджується новому життю, майбутньому, очікуванню прекрасного. І в ліричного героя зароджується прекрасне почуття кохання, але й разом з тим
кохання чомусь викликає у героя почуття туги, журби. Антитеза, присутня в даній поезії, притаманна всьому
циклу «Lyrisches Intermezzo».
Наступна поезія «Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne».
І рожу, й лілею, і сонце, й голубку
Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne,
Я все те, здавалось, любив до загину.
Die liebt ich einst alle in Liebeswonne.
Тепер не люблю їх, – одну маю любку,
Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine
Дівчину-рибчину, перлину єдину;
Die Kleine, die Feine, die Reine, die Eine;
Вона-бо кохання первісточка гожа, –
Sie selber, aller Liebe Bronne,
І сонце, й лілея, й голубка, і рожа [2, с. 133] .
Ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. [9, с. 34]
Поезія написана одною строфою і в перекладі Л.Українка зберігає таку ж форму, змінивши римування
рядків, використовуючи у перших чотирьох рядках перехресне, а у п’ятому та шостому – парне римування.
Віршований розмір – чотиристопний амфібрахій. Г.Гейне застосовує у поезії анепіфору, в поезії перший та
шостий рядки практично однакові. Зберігає анепіфору в перекладі і Л.Українка, вона лише міняє в останній
строфі кілька слів місцями. Генріх Гейне в своїй поезії використовує таку поетичну фігуру як асонанс – «Die
Kleine, die Feine, die Reine, die Eine»., щоб показати читачеві, що кохана стала для нього єдиною в житті. Леся
Українка перекладає цей рядок логогрифом «Дівчину-рибчину, перлину єдину», показуючи красу, чистоту,
граційність коханої ліричного героя за допомогою засобів української фольклорної естетики. В цілому, можна
сказати, що поетеса майже в повній мірі враховує гендерний аспект поезії-оригіналу в мові перекладу і зберігає категорію жіночого роду іменників в своєму творі. Не існує лише аналога жіночого роду в українській
мові іменнику «die Sonne» – сонце. Вживання зменшувально-пестливих форм іменників в поезії-перекладі відображає вплив гендерної приналежності перекладача, що, на наш погляд, не порушує цілісності сприйняття
твору реципієнтом.
Наступна поезія збірки «Lyrisches Intermezzo» – «Dein Angesicht so lieb und schön,…»
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Dein Angesicht so lieb und schön,
Das hab ich jüngst im Traum gesehn,
Es ist so mild und engelgleich,
Und doch so bleich, so schmerzenbleich.
Und nur die Lippen, die sind rot;
Bald aber küßt sie bleich der Tod.
Erlöschen wird das Himmelslicht,
Das aus den frommen Augen bricht. [9, с. 35]

Твоє обличчя любе, миле,
Колись мені щоночі снилось,
Тепер обличчя янголине
Бліде – від жалю так змінилось;
Смерть поцілунок свій положить
Блідий на устоньках прекрасних,
І згасне те небесне світло,
Що сяє в оченьках тих ясних. [2, с. 133]

Ця поезія Г.Гейне складається з двох строф, котрі Л.Українка переклала лише однією строфою. При паралельному римуванні поезії Г.Гейне вживає неточну риму в перших двох рядках першої строфи. А Л.Українка,
зберігаючи таку ж поетику (чотирьохстопний хорей), вживає неточну риму в п’ятому та сьомому рядках поезії – перекладу. Напевне, тому вона робить власний переклад однією строфою. В оригіналі поезія складається
з трьох речень. У Лесі Українки – одне речення зі складною синтаксичною будовою, що є властивим жіночому типу мислення. Поетеса в своєму перекладі використовує такі ж тропи, що й Гейне. У рядках з п’ятого
по восьмий вона вживає метафори про поцілунок смерті та сяяння небесного світла в очах. В цих же рядках
поетеса зберігає персоніфікацію Г.Гейне «Bald aber küßt sie bleich der Tod». Хоча їй не вдається передати чоловіче і жіноче поєднання (der Tod – смерть в німецькій мові іменник чоловічого роду), оскільки в українській
мові немає еквівалента чоловічого роду даному слову. Також Л.Українка замінює «jüngst» – «нещодавно»
на «колись», віддаляючи подію в часі, при цьому робить її такою, що повторювалась постійно, а у Г.Гейне
ліричний герой бачив обличчя прекрасної пані лише нещодавно у вісні – «hab ich jüngst im Traum gesehn».
Такий прийом властивий, на наш погляд, жінкам, котрі, на відміну від чоловіків, люблять перебільшувати у
всьому. І якщо була кохання мить, то жінка завжди буде про цю мить говорити як про процес, тривалий в часі.
Як і в попередніх проаналізованих поезіях в даній Л.Українка також вживає зменшувально-пестливі іменники
(устоньки, оченьки). Леся Українка відтворює атмосферу палкого кохання та невимовного жалю і трагедії від
втрати коханої людини – Гейневське протиставлення життя та смерті, кохання та втрати. Загалом же, можна
констатувати, що переклад поезії несе в собі ознаки гендерної приналежності як автора оригінальної версії,
так і перекладача.
Нажаль, прослідкувати в повній мірі вплив гендерного фактору на переклади на даний час неможливо,
оскільки нами не було знайдено інші варіанти перекладу даних поезій на українську мову.
Нами була проаналізована лише мала частка перекладацької спадщини великої української поетеси, проте
ми можемо сказати, що в її влучних перекладах в єдиному звучанні можна розрізнити голоси і автора, і перекладача. Очевидно, що стиль оригіналу твору певним чином впливає на перекладача, обумовлюючи використання тих чи інших конструкцій в тексті, незважаючи на те, що жіноче мовлення включає емоційно-оцінну
лексику, на відміну від емоційно-нейтральної чоловічої. І крізь чисту, досконалу мову перекладеного тексту
проявляється мова оригіналу, притаманна їй ментальність та світосприйняття. Два цих потоки зливаються в
один, як звуки в музичній поліфонії. Проте дану гармонію може зруйнувати навіть поодиноке недотримання
стилістичних та граматичних законів побудови тексту на мові оригіналу та мові перекладу у випадку недостатньо серйозного відношення перекладача до гендерної специфіки мови оригіналу та перекладу. Леся
Українка уникла таких помилок, зуміла зберегти оригінальну естетичну направленість оригіналу в перекладі.
До перспектив дослідження можна віднести подальше дослідження особливостей перекладу поетичних
творів з урахуванням гендерної приналежності перекладача, дослідження впливу гендерного статусу перекладача на адекватність художнього поетичного перекладу, на передачу авторської прагматики.
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ARBEIT MIT LITERARISCEN TEXTEN IM DaF-UNTERRICHT
У статті розглянуто питання використання літературних текстів як засобу розвитку мовної, мовленнєвої та соціокультурної компетенції на заняттях з німецької мови як іноземної.
Ключові слова: літературний текст, діалог культур, мотивація, критерії відбору текстів, креативні вправи.
В данной статье рассматривается роль литературных текстов в процессе обучения иностранным
языкам, как средства для формирования языковой и социокультурной компетенции, анализируются различные
взгляды на эту проблему.
Ключевые слова: литературный текст, мотивация, критерии отбора текстов, диалог культур,
креативные упражнения.
This article is dedicated to the questions of using authentic literary texts as the means of improving the knowledge
of foreign languages. Different views on this problem are analyzed in the article.
Key words: authentic literary text, motivation, criteria of text selection, dialog of cultures, creative exercises.

Wenn man das Wort Literatur ausspricht, stellen sich die meisten Leute gleich das Wort Lesen vor. Das ist ganz
verständlich. Literatur ist mit dem Lesen eng verbunden. Man kann keine Literatur kennenlernen, wenn man nicht
lesen kann und Lesen ist eine Fertigkeit, die nicht nur für Literatur wichtig ist. Das Lesen ist in unserem Alltag sehr
wichtig. Wir lesen immer etwas, bewusst und auch unbewusst. Wir lesen mit dem Ziel etwas zu wissen, etwas Neues
zu erfahren. Lesen ist auch eine selektive Fertigkeit, weil wir solche Texte wählen, die uns interessieren. «Lesen ist
ein interaktiver Prozess, bei dem der Leser mit den jeweils eigenen Erwartungen, Einstellungen und Vorerfahrungen
auf Signale des Textes reagiert» [6, s. 85].
Bei dem Lesen in einer Fremdsprache ist der Leseprozess viel schwieriger. Ein Hindernis dafür kann zum Beispiel ein unzureichender Wortschatz und ein Unkenntnis der soziokulturellen Umgebung eines Textes sein. Lesen
hat nämlich zwei Bestandteile: Lesen und Verstehen. In diesem Artikel wird uns in erster Linie Lesen als Verstehen
interessieren.
Bei der Arbeit mit literarischen Texten ist es gut zu wissen, dass man nicht jedes Wort unbedingt verstehen muss,
das heißt nicht jedes Wort muss man übersetzen. Eine wichtige Rolle spielt das Vorwissen beim Verstehen. Man muss
wissen, um was für einen Text es sich handelt, wer den Text geschrieben hat und was der Zweck des Textes ist. Wenn
wir eine Frage stellen, warum die literarischen Texte so wichtig für uns sind, bekommen wir viele Antworten. Literarische Texte haben ästhetische und emotionale Funktion, sie bereichern die kommunikative Kompetenz der Schüler.
Die Literatur bringt Schülern breite Auswahl an Themen, die ihre Interessen zum Lesen anregen und ihre verbale und
schriftliche Äußerung aktivieren. Das Lesen hat nicht nur sprachliche, sondern auch soziolinguistische, soziokulturelle und interkulturelle Funktion. Nicht zuletzt haben literarische Texte ein authentischer und dauerhafter Wert.
Es gibt zahlreiche Gründe, warum die Lehrer literarische Texte in den Unterricht einsetzen sollten. Denn die
Literatur vertieft die kommunikative Kompetenz der Schüler, bringt Interaktion unter Schülern, steigert das Sprachbewusstsein. Die Literatur prägt Persönlichkeit, Werteorientierung, Phantasie, stimuliert Kreativität, erhöht Bildung
und kulturelles Niveau der Völker. Dank der Literatur lernt man den Reichtum und die Schönheit der Fremdsprache
kennen. Die Literatur dient zur Entspannung und Erholung. Koppensteiner bietet gerechtfertigte Argumente für den
Literatureinsatz. Er gliedert Argumente in folgende Gruppen:
Argumente inhaltlicher Art
Literarische Texte bringen Schülern Identifikationsangebote im Unterschied zu Lehrbuchtexten, die eine «simulierte» Welt darstellen. Sie sind auch spannender als Lehrbuchtexte, sie motivieren zum Weiterlesen und bringen
Gesprächsangebote. Literarische Texte fordern die Phantasie der Schüler und tragen zur besseren psychologischen
Wahrnehmungsfähigkeit bei. Langweile, die bei dem Lesen von literarischen Texten droht, erscheint nur mit falschen
Texten. Wenn der Lehrer einen richtigen Text aussucht, der dem Sprachniveau und Interessen der Schüler entspricht,
sind Schüler personell engagiert und gespannt bei dem Lesen.
Argumente sprachlicher Art
Literarische Texte haben ein besseres Sprachniveau und sind besser gebaut als z.B. Zeitungstexte oder populärwissenschaftliche Texte. Literarische Texte enthalten abstrakte Begriffe und andere wichtige Wortschatzbereiche,
die in Sprachlehrbüchern nicht vorkommen, Schüler sind mit der authentischen Welt und authentischen Sprache
konfrontiert.
Argumente methodisch-didaktischer Art
Literarische Texte sind im Vergleich zu Lehrbüchertexten nicht künstlich und bieten einen Weg zur Alltagskommunikation. Literarische Texte dienen als eine Begegnung mit der authentischen Sprache für diejenigen, die keine
Möglichkeit nach Deutschland zu fahren und mit den Muttersprachlern auf Deutsch zu sprechen haben [4]. Literarische Texte sind auf jeder Lernstufe einsetzbar. Aber die Lehrer müssen sorgfältig auswählen, weil alle Texte nicht
in allen Situationen geeignet sind. Die Texte müssen Interessen der Schüler entsprechen, dem didaktischen Ziel des
Unterrichts, Möglichkeiten des Unterrichts – zeitlichen und materiellen. Thematisch geeignet sind z.B. Themen aus
dem Alltag der Schüler, persönliche Erlebnisse, Gefühle, Erfahrungen, aktuelle Probleme in der Gesellschaft und
menschliche Themen, mit denen die Lernenden etwas zu tun haben. Nach Kast sollten «diejenigen Texte gelesen
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werden, die den jungen Lesern etwas zu sagen haben, die ihren Wünschen und Bedürfnissen entgegenkommen, die
Identifikation und Projektion zu lassen» [3, s. 31].
Mehrere Kriterien für die Auswahl von literarischen Texten bringen Ellis und Brewster [2, s. 31]. Außer vorher
erwähnten Schwierigkeitsgrad (hier unterstreichen sie besonders Wortschatz, grammatische Strukturen und Funktionen), sie gedenken auch literarische Merkmale wie Humor, Spannung, Repetition, Überraschung, Metapher oder Kontrast, Thema (ob es relevant, interessant, amüsant, angemessen lang und merkbar ist). Wichtig sind auch Illustrationen,
die idealerweise attraktiv, groß und farbig sind. Weiter erwähnen sie den erzieherischen Aspekt wie interkulturelles
Lernen, Weltkenntnisse und Kulturkenntnisse. Ihrer Meinung nach ist Motivation auch wichtig. Das Buch muss einen
positiven Ansatz bilden, Neugier und Lust erwecken, Lernerfahrungen, Selbstbewusst bringen und zum weiteren
Lesen motivieren. Ellis und Brewster schreiben auch über globale Merkmale, wie multikulturelles Lernen und interkulturelles Bewusstsein. Literarische Texte sollten im Unterricht als eine Übung zum Lesen als Verstehen dienen, ein
Mittel zum Nachdenken, Erweiterung des Wortschatzes, Motivation, Entwicklung der kommunikativen Kompetenz.
Literarische Texte rufen intellektuelle und emotionale Stimmung in der Klasse aus, vertiefen Beziehungen in der
Klasse, sie regen zur sprachlichen und schriftlichen Äußerung an. Die Literatur zeigt lexikalische und syntaktische
Verbindungen, die man sich in einem Kontext besser merkt.
Einige Nachteile für Literatureinsatz erwähnt Koppensteiner J., wieder aus unterschiedlichen Gesichtspunkten.
Argumente inhaltlicher Art
Das Interesse an Literatur ist sehr niedrig bei manchen Schülern, sie langweilen sich bei dem Lesen. Manche Texte
sind veraltet und zu intellektuell für Schüler.
Argumente sprachlicher Art
Literarische Texte sind sprachlich zu schwierig und anspruchsvoll, Schüler verstehen sie nicht, Texte verbergen
viele Ausnahmen und Abweichungen in der Sprache. Manche Texte sind in der poetischen Sprache geschrieben, die
Schüler nicht kennen.
Argumente methodisch-didaktischer Art
Literarische Texte bringen wenige Übungsmöglichkeiten im Bereich der Grammatik, des Wortschatzes und des
Sprechens [4, s. 12-14].
Es gibt noch zwei oft gebrauchte Argumente gegen literarische Texte:
– «Literarische Texte sind erschwerte Texte, oft sehr komplex, mehrdeutig und nicht spontan verständlich. Sie
vergrößern die Mühen und Schwierigkeiten für den fremdsprachigen Leser unnötig».
– «Literarische Texte sind zur Vermittlung landeskundlichen Wissens ungeeignet, weil sie keine dokumentarisch
objektiven Texte, sondern höchst subjektive, perspektivische Texte sind». Das erste Argument ist nicht ganz von der
Hand zu weisen. Natürlich sind literarische Texte schwieriger zu lesen als andere Texte. Aber: Fremdsprachiges Lesen
ist immer langsames und schwieriges Lesen. Gerade literarische Texte bieten für diese Mühe und Anstrengung auch
den entsprechenden «Gegenwert» – es lohnt sich, sie zu lesen – auch mühsam. Der Leser wird durch die ansprechenden Inhalte für seine Mühen belohnt. Außerdem vermittelt der verlangsamte Rezeptionsvorgang beim Umgang mit
literarischen Texten emotionale und ästhetische Erlebnisse, die dem rasch und flüchtig Lesenden verborgen bleiben.
Entscheidend ist hier auch die Textauswahl, die auf das sprachliche Niveau des Lesers abgestimmt sein muss. Auch
in der Anfangsstufe gibt es dafür schon Texte.
Zum zweiten Argument: Gerade wegen ihrer Subjektivität und Perspektivität sind literarische Texte als Ergänzung
für die Landeskunde geeignet – wenn man unter Landeskunde mehr versteht als ein kognitiv angeeignetes Wissen
(ein Bild) vom anderen Land. Neben sachbezogenen, informativen, dokumentarischen Texten können sie eben gerade
dazu beitragen, sensibles Kulturverstehen zu fördern.
Im Unterricht können alle literarischen Gattungen eingesetzt werden. Der Lehrer muss nur die Lernstufe und das
Ziel des Unterrichts berücksichtigen. Lieder und Gedichte können wir schon bei Anfängern benutzen. Sie sind nicht
zeitaufwendig und regen zur Reflexion, kreativer Gestaltung und zum spielerischen Umgang mit der Fremdsprache an. Zu prosaischen Kurzformen reihen wir z.B. Witze, Sprichwörter, Aphorismen und Parabeln. Sie sind nicht
zeitaufwendig und tragen oft einen erzieherischen Charakter. Narrative Kurzformen – das sind Kurzgeschichten,
Erzählungen, Märchen, Fabeln und Legenden. Ein Vorteil ist eine einfache Struktur und Kürze, sie bieten vielfältige
Sprechanlässe. Gute Sprachkenntnisse und Training auf Lesestrategien erfordern epische Ganzschriften wie Novellen
und Romane. Sie sind sehr zeitaufwendig und bedürfen Geduld von Lernenden. Die letzte Gattung sind Dramen, die
eine gute Möglichkeit zu Rollenspielen und Improvisationen bringen.
Ehlers behauptet, dass Lesen in folgenden Phasen verläuft:
1. Phase: Schaffen eines Vorverständnisses
Die Hauptaufgabe vor der Lektüre ist, Schüler auf den Text vorzubereiten (Informationen über den Autor, unbekannte Wörter erklären, Hauptmerkmale der Gattung erwähnen usw.). Die Schüler verknüpfen das Neue mit dem
Bekannten. Das Vorverständnis hilft den Text besser erfassen und einordnen.
2. Phase: Einstieg in die Textarbeit
Wichtig sind Gefühle und Wertungen beim Lesen und Verstehen literarischer Texte (sich in Personen hineinversetzen, eine Meinung bestimmten).
3. Phase: Erfassen des konkreten Geschehens
Die Aufgabe in dieser Phase ist, das erste Textverständnis zu sichern, Fakten- oder Inhaltsfragen zu beantworten.
Man stellt Fragen darüber, was der Text mitteilt.
4. Phase: Vertiefung des Textverständnisses durch Erschließen von Motiv- und
Handlungszusammenhängen
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Man muss das erste Textverständnis vertiefen, gewisse Situationen ausdeuten. Der Lehrer stellt Interpretationsfragen, nicht Faktenfragen, weil diese höhere Anforderungen an den Leser stellen.
5. Phase: Abschluss
Es wird ein Gespräch darüber geführt, wie tief die Schüler den Text verstanden haben [1, s. 37].
Literatur kann im Unterricht auch nützlich sein. G. Lazar führt drei Einstellungen in diesem Zusammenhang an:
1) Literatur als Spracherwerb hilft zur Integration vom Sprachwissen und der Literatur
Die Analyse eines literarischen Textes hilft zu seiner Interpretation und Bewertung. Die Schüler verbessern auch
ihr Verständnis der Sprache. Es gibt verschiedene Aktivitäten zum Spracherwerb, wie z.B. Lückentext (man soll
fehlende Wörter ergänzen), Rollenspiel (es prüft das Textverständnis), die Schüler sollen die richtigste Zusammenfassung eines Textes aus drei Möglichkeiten wählen oder sie müssen den Titel zur Gedichte zuordnen.
2) Literatur als Inhalt
Das ist die traditionellste Einstellung zur Literatur. Die Literatur selbst ist der Inhalt des Unterrichts, Schüler beschäftigen sich mit der Entwicklung der Literatur, mit charakteristischen Merkmalen in einzelnen Phasen, mit dem
historischen Hintergrund, mit literarischen Genres. Typische Übungen sind: Übersetzung, Lebenslauf eines Autors,
verschiedene Merkmale der Genres kennenlernen.
3) Literatur für die personelle Bereicherung
Schüler schöpfen von eigenen Erfahrungen. Ihre Gefühle und Meinungen werden ausgedrückt, sie sind aktiv eingebunden in das Sprachlernen. Eine typische Übung ist z.B. eigene Meinung zu einem Problem äußern [5].
Vorschlag für den literarischen Unterricht
1. Wenn Sie einen Text mit einem Foto ausgewählt haben: Legen Sie die Folie auf den OHP und decken Sie den
gesamten Text bis auf das Foto ab.
2. Lassen Sie Ihre Lernenden Hypothesen bilden: Was sagt das Foto? Was wird wohl der Text sagen?
3. Decken Sie den Titel / Untertitel auf. Wieder sollen Ihre Lernenden Vermutungen über den Textinhalt äußern.
4. Sammeln Sie die Vermutungen Ihrer Lernenden an der Tafel. Sie können dann ihre Vermutungen immer wieder
am Text überprüfen.
5. Bitten Sie Ihre Lernenden, mit Hilfe der entsprechenden Lesestrategien wichtige Informationen im Text zu
unterstreichen.
6. Wenn einzelne Informationen für Ihre Lernenden nicht verständlich sind, bitten Sie sie, den Inhalt mit Hilfe des
Kontextes, der die unterstrichene Stelle umgibt, zu entschlüsseln.
7. Erst danach sollten Ihre Lernenden zum Wörterbuch greifen oder Sie fragen.
Die Verbindung der einzelnen Informationen ergibt den «Roten Faden». Die beschriebenen Schritte reichen häufig
zum Verständnis des «Roten Fadens» aus. Ermutigen Sie Ihren Kurs, dies auch regelmäßig selbstständig zu tun, denn:
Lesen lernt man durch Lesen.
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КАТЕГОРИЯ ЖЕНСТВЕННОСТИ В РУКАХ ВОЛШЕБНИКА
(ЖЕНСКИЕ ОБРАЗЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ В.НАБОКОВА)
Автор статьи очерчивает проблему определения положения и роли женского образа в прозе В.Набокова
на фоне мужских образов романов «Лолита», «Камера обскура», «Защита Лужина». В статье поднимаются
вопросы генезиса женского образа произведений Набокова, а также параллели и характерные черты женских образов вышеупомянутых произведений.
Ключевые слова: категория, сюжет, эротизм, параллель
Автор статті окреслює проблему місця та ролі жіночого образу у прозі В.Набокова на тлі чоловічих образів романів «Лоліта», «Камера обскура», «Захист Лужина». У статті підіймаються питання генезису жіночого образу творів Набокова, а також паралелі та характерні риси жіночих образів вищезгаданих творів.
Ключові слова: категорія, сюжет, еротизм, паралель
The researcher in the article given is outlining the problem of the positioning and the role of a feminine image in
V. Nabokov`s prose against the men characters` category in «Lolita», «Camera Obscura» and «The Defense» novels.
The issues of Nabokov`s feminine images genesis as well as parallels and peculiarities of feminine images in the
abovementioned works are also being researched.
Keywords: category, plot, eroticism, parallel.

В.Набокова сложно причислить к писателям, ставившим во главу угла своей поэтики воспевание женщины
как центра мироздания. Его произведения полны красоты, красоты слова и цвета, формы и оттенка, – но не
красоты женщины в общепринятом понимании. Тем не менее, именно женские образы играют зачастую решающую роль в повороте той или иной сюжетной линии у писателя. По словам А.Кана, перед читателем
«предстает следующая картина набоковского мироздания: вокруг плотного центра мира в лице женщины
блуждают этакие космические «Я» мужских персонажей» [1]. Женщина по сути является в прозе Набокова
либо отправной точкой, «запускающей» основную сюжетную линию (как в Лолита, Аннабель или Магда),
либо же движущей силой внутреннего мира того или иного персонажа (как жена Лужина или Машенька).
Среди ряда женских образов Набокова, думается, было бы логичным выделить цепочку «безымянная героиня повести «Волшебник»-Лолита-Магда». Связь первых двух образов очевидна – генезис «Лолиты» как
романа-»потомка « повести «Волшебник» неоспорим, – однако и Магда, носящая маску роковой женщины,
погубившей главного героя романа, несомненно обладает определенным сходством с героиней «Лолиты».
Нужно отметить тот факт, что ни Лолита, ни героиня «Волшебника», ни Магда, ни жена Лужина не занимают доминирующей позиции в ткани повествования, – на первый план выдвигаются чувства и переживания
рассказчика (как в «Волшебнике « и «Лолите»), или же повествование идет от третьего лица с акцентом на
героя-мужчину, перипетии его жизни, его эмоции и чувства. Женщина играет роль спускового крючка, «запускающего» сюжет (Лолита, Магда) либо осуществляющего крутой поворот сюжетного хода (жена Лужина,
госпожа Гейз, мать девочки-подростка из «Волшебника»).
Набоковских героинь роднит многое – от общих портретных характеристик до поведенческих моделей.
Так, образ будущей Лолиты в «Волшебнике» просто намечен, – это всего лишь набросок, робкий, в несколько касаний, – но точный в своей разительной четкости определения образа нимфетки. «Девочка в лиловом,
двенадцати лет» позже превратится в двенадцатилетнюю Лолиту, а лиловый станет излюбленным цветом
Гумберта, преследующего Лолиту; «оживленность рыжевато-русых кудрей» станет русыми с рыжинкой волосами Лолиты, «светлость больших, пустоватых глаз, напоминающих чем-то полупрозрачный крыжовник»
перерастет в равнодушие и бездумность Лолитиного взгляда; «припухлость нижней губы» станет чертой,
особенно манящей Гумберта в своей маленькой возлюбленной, чьи голые руки в легком пушке напоминают
читателю «летнюю окраску оголенных рук с гладкими лисьими волосками вдоль по предплечью» героини
«Волшебника [3, c. 12].
Образ же Магды выписан словно внешней параллелью образу Лолиты, чей характер буден выведен писателем спустя более 30 лет после написания «Камеры обскура». Магда так же бессознательно, как и Лолита,
защищается от любовника («оборонительный подъем локтя был…обычным ее жестом» [5, с. 18]), обе девочки
пытаются реализоваться в том, что оказывается псевдоискусством, – Лолита, увлеченная актерством, пением,
танцами, репетирует пьесу драматургии Куильти, Магда поглощена мечтой стать «фильмовой дивой» и играет в фильме, лишенном всяческой художественной ценности [5, с. 20]. Схожи и характер и эротизм образов
обеих девушек: вульгарность и истеричность, пристрастие к коротким платьицам и голорукость, «бледные
кончики грудей» Магды [5, с. 23] и бледные сосцы Лолиты [6; c.149]. Много общего и в обаянии нимфеточной
свежести: пушистость скул, белозубость, блестящие губы, – у Лолиты словно леденец, у Магды – от ликера,
ужимки и речь скороговоркой, «жаркий цвет щек» [5, с. 40] и детское выражение лица. «Шелковистость членов» Лолиты превращается в шелковистость кожи Магды, а «отроческое сложение» обеих является ключом
их привлекательности для Гумберта и Кречмара [5, с. 48].
Магда отличается тем же, что и у Лолиты, удивительным сочетанием женственности, самой ей не ведомой,
и открытой детскости, – так, на пляже она демонстрирует нелепую комбинацию облупившегося носа и «только что» [5, с. 95] накрашенного рта. Ногти Магды отливают «земляничным лаком» [5, с. 77], Лолита выбирает
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вишневый. «Нимфеточность» образа девушек подчеркивается сценами плача, –, так, при описании образа
Магды рассказчик подчеркивает, что «Слезы на редкость красили ее. Лицо пылало, мокрые глаза лучились, на
щеке дрожала чудесная грушевидная слеза» [5, с. 102]. У Лолиты же «при особенно нежном цвете лица, черты
у неё после бурных слёз расплывались, припухали – и становились болезненно соблазнительными» [6, с. 89].
Из ряда «Лолита-Магда-героиня «Волшебника» совершенно выбивается образ невесты, а позже жены Лужина («Защита Лужина»), которая поневоле остается в тени своего гениального мужа, и которую, однако,
Набоков создает совершенно нетипичным персонажем, выделяющимся среди других женских образов своих
произведений. Он наделяет ее широкой душой, открытой каждому, нуждающемуся в ней, а ее любви и защите. Шаховская говорит о ней следующее: «Она, Лужина, была живой человек в мире неживых, у нее была
горячность духа, и при всей затушеванности ее роли – в ее действиях обнаруживается непоколебимость и
решительность» [8, с. 116].
И впрямь, эта хрупкая женщина живет ради счастья других, стремясь прервать мучения и страдания окружающих действиями, не просто созерцанием. Ее действия лишены идейности, образ беден чертами женственности или романтизма; жертвенность – вот, пожалуй, эпитет, предельно близкий ее натуре.
С.Сакун говорит следующее об искренней любви жены шахматиста: «Ее любовь не эгоистична, не
эротична и не слепа. Она не отделима от жалости, зряча и трагически реалистична. Ее любовь жертвенна» [7,
c. 47]. Любовь выводится на страницах «Защиты Лужина» совершенно не по-набоковски: персонажи романа
не обуяны нездоровыми желаниями, не совершают подлых поступков по отношению к любимым. Жена Лужина сочувствует его состоянию, помнит о его недуге и принимает – не понимая при этом сути гения своего
мужа – шахматы как часть его, супруга, жизни. По словам С.Сакун, она «даже ощущала свою сопричастность
его внутреннему шахматному миру» [7, c. 48], и именно она стала той, благодаря кому Лужин выглядит не
просто угрюмым и нелюдимым человеком, – в свете ее любви он приобретает некоторую мягкость, трогательность, ее жалость и участие пробуждают в читателе сочувствие и позволяет почувствовать «то притягательное и нежно-несчастное обаяние, которое непонятным образом чувствуется в этом хмуром, отчужденном от
всех, нескладном и неудобном человеке» [7, c. 48].
По свидетельству З.Шаховской, среди набоковедов уже отмечалось «все увеличивающееся женоненавистничество Набокова» [8, с. 110], основываясь уже на том самом факте, что помимо ставшего нарицательным
имени Лолиты или известного романтизмом образа Машеньки редкий читатель припомнит иные женские
характеры из прозы В.Набокова. Как справедливо замечает Шаховская, «Главные персонажи у Набокова всегда мужчины. В лучшем случае женщины нейтральны, они не имеют собственной ярко обозначенной личности и существуют по отношению к рассказчику, живут в его отображении» [8, с. 114]. Не соглашаясь полностью с мнением Шаховской, – сложно говорить об отсутствии индивидуума касательно образов и Лолиты, и
Магды, и жены Лужина, – однако невозможно не разделить постулат о существовании женского персонажа в
тесной связке с мужским, – их миры тесно переплетены во взаимозависимости и притяжении, в контрасте и
взаимоотторжении. Сквозь призму образа женского и раскрывается образ мужской, развиваясь и усложняясь
лишь параллельно становлению характера женского на страницах прозы В.Набокова.
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ПОЄДНАННЯ ТРАДИЦІЙНИХ І НОВИХ МОТИВІВ
У СУЧАСНИХ КАЗКАХ ПРО ПОПЕЛЮШКУ
У статті розглядаються трансформації, яких зазнали сучасні казки про Попелюшку порівняно з класичним варіантом Ш.Перро та братів Грімм.
Ключові слова: літературна казка, сюжетна трансформація.
В статье рассматриваются трансформации, которые претерпели сказки о Золушке по сравнению с классическим вариантом Ш.Перро и братьев Гримм.
Ключевые слова: литературная сказка, сюжетная трансформация.
The article analyzes transformations of the Cinderella fairy tales compared to the classical variants of Ch.Perrault
and the Brothers Grimm.
Key words: literary fairy tale, plot transformation.

Однією з тенденцій, характерних для літератури другої половини ХХ – початку ХХІ ст., є поява великої
кількості художніх творів, що інтерпретують традиційні класичні сюжети. Одним з найпопулярніших казкових сюжетів у світі є сюжет про Попелюшку. Англійська збирачка фольклору М.Кокс виділяла 345 різних
варіантів казки про Попелюшку, а шведська дослідниця А.Рут у своїй книзі «Цикл казок про Попелюшку»
називає більше, ніж 700 варіантів [21]. Метою цієї розвідки є загальний огляд сучасних літературних казок
про Попелюшку і порівняння їх з класичним варіантом цієї казки.
Найвідомішим варіантом казки про Попелюшку є казка Ш.Перро «Попелюшка, або кришталевий черевичок» («Cendrillon, ou La petite Pantoufle de Verre»), написана у 1697 р. [20]. Щоправда, існують різні думки
стосовно кришталевого черевичка. Деякі дослідники, слідом за О.Бальзаком та Е.Літтре, вважають, що в назву казки Ш.Перро закралася помилка: замість кришталевого черевичка (‘pantoufle de verre’) мався на увазі
хутряний черевичок (‘pantoufle de vair’). Саме у варіанті Ш.Перро з’являється фея, яка перетворює гарбуза на
карету, мишей на коней, щура на кучера та ящірок на лакеїв. Також вона попереджає Попелюшку, що та може
залишатися на балу лише до півночі, оскільки потім усі чари зникнуть. Попелюшка двічі їде на бал (для народних казок більш характерним є потрійний повтор). Особливо Ш.Перро наголошує на такій якості героїні,
як доброта: незважаючи на брутальне поводження з нею зведених сестер, вона щиро їх вибачила, взяла до
палацу та віддала заміж за двох молодих вельмож. У моралі до казки Ш.Перро наголошує: краса, звичайно,
для жінок – це справжній скарб, але грація, витонченість ще дорожчі та важливіші.
Проте ще у 1634 р. італійський письменник Дж.Базіле [2] написав казку «Кішка-Попелюшка» («La Gatta
Cenerentola»). У цій казці головна героїня Цеццолла, у якої не склалися відносини з мачухою, за порадою
майстрині-наставниці вбиває її, впустивши кришку скрині їй на шию, а потім умовляє батька одружитися з
майстринею. Проте не пройшло й тижня після весілля, як відношення нової мачухи до Цеццолли змінилося: у
неї виявилося шестеро власних дочок, яких вона всіляко вихваляла перед чоловіком, а падчерку відправила з
покоїв на кухню і стала називати Кішкою-Попелюшкою. Єдиною істотою, яка підтримувала Цеццоллу, була
фея, яка передала їй саджанець фінікової пальми. За допомогою пальми дівчина отримує вбрання та тричі
відвідує свято в королівському палаці. Також чарівна пальма дала їй купку золотих монет, за допомогою яких
Цеццоллі вдається позбутися слуги короля, який її переслідував. На третій раз дівчина так швидко їхала в
кареті, що загубила черевичка. Після цього король наказав усім жінкам королівства прийти на бенкет, де усім
приміряв черевичка і, звісно, таким чином знайшов Цеццоллу, яку проголосив своєю королевою.
У 1812 році з’явилася казка «Попелюшка» («Aschenputtel») у редакції братів Грімм [22]. Цей варіант мав
суттєві відмінності порівняно з казкою Ш.Перро та деякі спільні мотиви з казкою Дж.Базіле. Насамперед,
зведені сестри у братів Грімм не потворні: вони мають гарну зовнішність, але зле серце. Також у казці немає хресної феї, роль помічниці виконує біла пташка. Зведені сестри просять батька привезти їм гарні сукні,
перли та прикраси, а Попелюшка – гілочку ліщини. Дівчина посадила її на могилі матері, згодом з цієї гілки
виростає дерево (аналог пальми з казки «Кішка-Попелюшка»), де мешкає біла пташка, яка виконує бажання
дівчини. Серед інших відмінностей від казки Ш.Перро – те, що Попелюшка тричі їде на бал (так само, як і
героїня Дж.Базіле), залишає бал не через те, що їй треба поїхати до опівночі, а щоб не відкрилося, ким вона
насправді є. Щодо черевичків, то в перший день вона отримує черевички, прикрашені шовком та сріблом, на
другий день одяг та взуття докладно не описуються, а на третій день дівчина з’являється на балу у золотих
черевичках, один з яких пристає до східців, які принц наказав намастити смолою. Нарешті, якщо у Ш.Перро
Попелюшка вибачає зведених сестер, то закінчення казки у братів Грімм є досить жорстоким: за свої вчинки
зведені сестри були покарані сліпотою: голуби виклювали їм очі.
Найдавніший китайський варіант казки про Попелюшку з’явився у середині ІХ ст. Його автором є Туан
Чен Ших з Шантунга [8, с. 75]. Казка починається з того, що чоловік мав двох дружин, одна з яких померла,
залишивши доньку Шех Хсіен. Після смерті батька мачуха часто доручала дівчині складну та небезпечну роботу. Шех Хсіен упіймала рибу, яку випустила в ставок біля будинку та постійно підгодовувала. Мачуха якось
відправила дівчину за водою до дальнього джерела, а сама в цей час вбила рибу та з’їла її. Дівчина сумувала за
рибою, а потім заховала її кістяк у себе в кімнаті. З цього моменту всі бажання дівчини почали виконуватися.
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Коли мачуха зі своєю донькою пішли на святкування, яке проходило у їхньому місті, дівчина вбралася у гарну
сукню та золоті черевички та теж попрямувала туди. Поспішаючи додому на зворотному шляху дівчина загубила один черевичок. Люди, які знайшли його, продали черевичок у сусіднє королівство. Король вирішив
знайти власницю черевичка, тому наказав усім жінкам приміряти його, але він нікому не був впору. Тоді він
послав своїх людей на пошуки, і вони тривали доти, доки не знайшли такий самий черевичок у будинку Шех
Хсіен. Коли дівчина одягнула свою сукню та черевички, вона виглядала як богиня. Король одружився з нею
та забрав до свого королівства, а мачуху та зведену сестру люди закидали камінням.
Як уже зазначалося, існують численні варіанти казки про Попелюшку, проте нас у цій роботі цікавлять
саме сучасні казки. У частині казок уже в імені головної героїні закладені інтертекстуальні посилання на прецедентний текст. Це, наприклад, такі героїні, як Сендрійон (Cendrillon) з повісті К.Доукі «Перед північчю»
[6], ім’я якої є французьким варіантом імені Попелюшка, Ашелла (Ashella) з казкової повісті Т.Лі «Коли
б’є годинник» [16], Ешпуттл (Ashputtle) з оповідання А.Картер «Ешпуттл або привид матері» [4], Сінді з
поеми Р. Дала «Попелюшка» [5]. Деякі героїні отримують недвозначні прізвиська від оточуючих, зокрема
зведені сестри називають Попелюшку Cinderwench [15], Cinders-Ella [13], а героїню казки однойменної казки
Дж.Йоулен [23] за її зовнішній вигляд прозивають «Слоном у золі».
Значною відмінністю деяких сучасних творів від класичних казок є перегляд традиційної негативної ролі,
яку відіграють у творі мачуха та зведені сестри. Наприклад, у казці Т. Лі «Коли б’є годинник» [16] спочатку
зведені сестри просять головну героїню не проводити увесь час на кухні або на горищі, час від часу складають
їй компанію, розчісують волосся, проте, бачачи безрезультативність усіх їхніх намагань, зрештою залишають
дівчину в спокої. У казковій повісті «Хлопчик відьми» М.Грубера [12] мачуха дуже добре ставиться до пасербиці, коли та заявляє про своє бажання одружитися з принцом, звертається за порадою до хресної дівчини
і робить усе, що в її силах (включаючи пошиття сукні для балу), щоб бажання пасербиці здійснилося. У казковій повісті К.Доукі «Перед північчю» героїня після приїзду мачухи з доньками відчуває справжню турботу
про себе, саме вони наполягають, щоб Сендрійон поїхала на бал, а закінчується твір взагалі повною ідилією:
мачуха та зведені сестри перетворюються для героїні на рідних людей:
My wish has finally come true, I thought. I have a mother and sisters to love me, a mother and sisters whom I love
[6, c. 169].
Сучасними авторами неодноразово наголошується про нелегку долю мачух. Про це йдеться в казковій
повісті М.Грубера, оповіданні М.Етвуд «Непопулярні дівчата» [1] та оповіданні С.Мейтленд «Лемент злої
мачухи» [17]. У двох останніх творах оповідь ведеться саме від імені мачухи. Автори намагаються пояснити
і навіть виправдати поведінку мачух:
So when I first married my husband I only meant to tease her a little, to rile her, to make her fight back. … Then
I just wanted her to see, to see that life is not all sweetness and light, that people are not automatically to be trusted,
that fairy godmothers are unreliable and damned thin on the ground, and that even the most silvery of princes soon
goes out hunting and fighting and drinking and whoring, and doesn’t give one tuppenny-ha’penny curse more for you
than you give for yourself [17, c. 150].
За словами мачухи, спочатку по відношенню до пасербиці нею рухали найкращі наміри, а саме бажання
навчити тримати удар, розкрити очі на те, що в житті не завжди все буває гладко, не всім можна довіряти, що
не варто чекати на прекрасного принца, а робити власні кроки і брати відповідальність на себе. Але Попелюшка все сприймала з посмішкою і продовжувала до всіх відноситися з любов’ю. Ніщо не могло примусити
її ненавидіти мачуху. Схожі думки висловлює мачуха з оповідання М.Етвуд:
The thing about those good daughters is, they’re so good. Obedient and passive. Sniveling, I might add. No getup-and-go. What would become of them if it weren’t for me? Nothing, that’s what. … I stir things up, I get things
moving. … All they have to do is smile and say hello and do a little more housework, for some gnomes or nice ladies
or whatever, and bingo, they get the king’s son and the palace, and no more dishpan hands. … Whereas all I get is
the blame [1, c. 10].
Мачуха переконана, що саме завдяки її зусиллям Попелюшка «отримує» принца з палацом, і їй ще докоряють за це. Проте варто зазначити, що в частині сучасних творів, зокрема, у творах М.Хеддикс, Дж.Хайнса,
Г.Магуаєра [18] мачуха і зведені сестри залишаються негативними персонажами, а у Г.Магуаєра і Р.Дала
зведені сестри ще й потворні (це не стосується Айріс – однієї із сестер з повісті Г.Магуаєра). В оповіданні
М.Етвуд зведена сестра заради кохання до принца викидає головну героїню з вікна і видає себе за неї, проте
обман швидко викривається, і вона несе покарання.
У класичній казці про Попелюшку досить суперечливою є роль батька, який нічого не робить для того,
щоб захистити від нападок мачухи та її доньок власну дочку. Деякі сучасні автори підкреслюють у своїх
творах саме провину батька. Наприклад, К.Доукі в авторських примітках до свого твору зазначає наступне:
If Cinderella’s father is still alive, but takes no action to save or protect her, what might this say about both him
and the woman to whom we are all accustomed to assigning the role of the bad guy? What would happen if I put a
father back into the mix? With that, my own version of the story was off and running [6, c. 213].
Батько незлюбив Сендрійон із самого моменту її народження, звинувачуючи її в смерті його коханої дружини. Він залишає дитину на няньку і їде з дому, а наступна зустріч з дочкою відбувається вже на королівському балу, після якого він у прямому сенсі викрадає її. Роль батька в цьому творі є цілком негативною на
відміну від мачухи, яка, як уже зазначалося, щиро піклується про долю дівчини і стає її вірним другом.
У творі «Лемент злої мачухи» сама мачуха дивується відношенню батька Попелюшки до рідної доньки:
I couldn’t believe how little the bastard finally cared when it came to the point. Perhaps he was bored to tears by
goodness, perhaps he was too lazy. He was a sentimental old fart about her, of course, his eyes could fill with nostalgic

108

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

tears every time he looked at her and thought of her dear mother; but he never did anything; or even asked me to stop
doing anything [17, c. 150].
Чим би не пояснювалася бездіяльність батька головної героїні – втомою від її чеснот чи простими лінощами – але він жодного разу нічого не зробив для того, щоб полегшити життя доньки. Вторить героїні
С.Мейтленд мачуха з оповідання М.Етвуд «Непопулярні дівчата»:
It’s true, there are never any evil stepfathers. Only a bunch of lily-livered widowers, who let me get away with
murder vis-à-vis their daughters. Where are they when I’m making those girls drudge in the kitchen, or sending them
out into the blizzard in their paper dresses? Working late at the office. Passing the buck. Men! But if you think they
knew nothing about it, you’re crazy [1, c. 9].
У питанні чарівних помічників сучасні автори наслідують як Ш.Перро, так і братів Грімм, використовуючи в своїх творах і фей, і чарівні дерева з пташками. Але сучасні варіації включають в якості феї, наприклад,
журналістку вигаданого журналу [3] або відому актрису Джоан Ріверз [19]. Ліщина і пташка фігурують у
таких сучасних казках, як «Коли б’є годинник», «Ешпуттл». Дерево, яке виросло на могилі матері, дає головній героїні казкової повісті Дж.Хайнса «Замисел зведеної сестри» [15] сукню і черевички для балу та меч для
перемоги над ворогами, а птахи допомагають їй виконувати роботу по дому. Птахи в оповіданні Дж.Йоулен
«Слон в золі» приносять дівчині сукню з пташиного пір’я та черевики з гілочок та трави, а також переносять
її на бал.
Дерево на могилі матері не лише надає допомогу Попелюшці у вигляді вбрання для балу чи інших речей.
Воно може певним чином реагувати на події в житті героїні, як це відбувається в повісті К.Доукі: як тільки
вона знаходить справжнє кохання, дерево, яке вважалося мертвим, оживає і зацвітає. У казці «Оповідь про черевичок» Е.Доног’ю [7] знаходимо інтертекстуальне посилання на ліщину, яка просто росте на могилі матері,
проте в якості помічниці героїні виступає не дерево, а знайома матері Попелюшки. Варто також зазначити,
що деякі сучасні казки взагалі не містять чарівних помічників. Наприклад, Елла з казкової повісті М.Хеддикс
«Просто Елла» [13] одягає на бал мамину сукню, а скляні черевички їй виготовляє склодув. Героїня повісті
Г.Магваєра «Зізнання потворної зведеної сестри» Клара отримує вбрання та потрапляє на бал завдяки допомозі зведеної сестри Айріс та її друга.
Жорстокі гріммівські мотиви зустрічаємо у повісті Дж.Хайнса, де голуби викльовують очі мачусі та спотворюють обличчя однієї із зведених сестер. Сліпою залишається мачуха з повісті Г.Магваєра, а на зведену
сестру з оповідання М.Етвуд надягають розпечені залізні черевики та поміщають у діжку, оббиту цвяхами.
У повісті Т.Лі зустрічаємо такий мотив, як відрізання великого пальця для того, щоб впихнути ногу в черевичок, причому це роблять не лише зведені сестри, а й багато інших претенденток на руку принца. У повісті
Дж.Хайнса одна із зведених сестер – Шарлотта, – стає кульгавою після того, як її власна матір відрізала їй
частину п’ятки, а друга – Стася, – втрачає великий палець. Зведена сестра з казки Б.Енсор «Попелюшка» [9]
готова зробити операцію зі зменшення розміру ноги, але їй цього не дозволяють. Протилежна ситуація спостерігається у казці «Слон у золі» Дж.Йоулен, де худенькі зведені сестри, намагаючись довести, що черевик
Еллі 40 розміру їм впору, використовують вату, клейку стрічку та суперклей.
У деяких творах присутні елементи перевиховання, як, наприклад, у повісті Б.Енсор:
«Oh, all right, you may stay on in that big house, provided you clean up after the pigs».Her stepmother thanked
Queen Cinderella for her generosity and swore she would sweep and mop night and day [9, с. 109].
Важлива роль у казці про Попелюшку належить черевичку. Він може бути хутряним (М.Грубер) або кришталевим (К.Доукі), зачарованим (Т.Лі), що постійно змінює свою форму та розмір. В поемі Р.Дала одній із
зведених сестер вдається підмінити черевичок, загублений Попелюшкою, власним черевиком великого розміру та з неприємним запахом, за що принц наказує відрубати їй голову.
Як ми пам’ятаємо, в класичній казці Попелюшка прагне відвідати бал саме заради балу, не ставлячи перед собою якихось прагматичних цілей. У сучасних же казках Попелюшка часто-густо хоче потрапити на
бал з цілком визначеною метою, а саме завоювати принца. Так відбувається, зокрема, в творах Р.Дала та
М.Грубера. Але варто зазначити, що закінчуються ці твори по-різному: якщо у М.Грубера це – традиційне
весілля з принцом, то у Р.Дала закінчення досить несподіване:
Within a minute, Cinderella
Was married to a lovely fellow,
A simple jam maker by trade,
Who sold good home-made marmalade.
Their house was filled with smiles and laughter
And they were happy ever after [5, с. 14].
Після того, як принц наказав відрубати голову зведеній сестрі Попелюшки, вона передумала одружуватися
з принцом, натомість її чоловіком стає гарний простий хлопець-виробник джему. Щодо інших несподіваних
закінчень, то варто згадати, що у казковій повісті М.Хеддикс головна героїня стає радником з медичних та
сільськогосподарських питань у таборі біженців, у казці М.Бінчі – керівником господарства палацу, а в оповіданні Дж.Гарнера організовує кооператив з пошиття зручного одягу ‘Cinder Wear’. Незалежність, отримана
героїнею в результаті шлюбу з принцом (‘Nobody is her boss’) називається в якості одного з головних її здобутків у повісті «Попелюшка» Б.Енсор. Нарешті, у феміністичній казці Е.Доног’ю після балу головна героїня
вирішує залишитися з жінкою, яка допомагала їй потрапити на бал.
Перегляд ролей торкнувся не лише негативних персонажів, а й самої Попелюшки. Так, головна героїня
казкової повісті Т.Лі виявляється відьмою, яка намагається помститися принцу та його родині за смерть матері та її родичів. Під дією чар вмирає батько принца, а згодом і сам принц гине від рук бандитів, а все місто

Серія «Філологічна». Випуск 45

109

через декілька років перетворюється на руїни. Руйнуються також гендерні стереотипи: сучасні героїні намагаються самостійно змінити власне життя (М.Хеддикс), першими освідчуються в коханні (К.Доукі), а принц
інколи виявляється недостатньо мужнім для них (Е.Хардесті).
Оповідь у сучасних казках про Попелюшку, на відміну від традиційного всевідаючого автора, може вестися від імені Попелюшки (Дж.Хайнс, М.Хедикс, К.Доукі, Е.Доног’ю, Е.Хардесті), принца (П.Геллоуей), мачухи (М.Етвуд, С.Мейтленд) або однієї із зведених сестер (М.Етвуд, Дж.Магуаєр). Стосовно часових рамок
творів, деякі з них виступають сіквелами до класичної казки. Так, дія казкової повісті М.Хедикс «Просто
Елла» починається після балу за два місяці до запланованого весілля героїні з принцом (яке, щоправда, так і
не відбулося), а героїня повісті Дж.Хайнса «Замисел зведеної сестри» вже одружена з принцом і навіть чекає
на дитину.
Таким чином, характерними рисами сучасних літературних казок про Попелюшку є поєднання традиційних мотивів класичних казок Ш.Перро та братів Грімм з новими авторськими мотивами, перегляд традиційних ролей персонажів, руйнування гендерних стереотипів та ведення оповіді від імені різних дійових
осіб. Дослідження сучасних казок з трансформованим класичним сюжетом є важливою складовою всебічного
аналізу казкового жанру.
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ДЕВІАЦІЇ ЕРОТИЧНОГО КОНЦЕПТУ
(НА ПРИКЛАДІ ПОВІСТІ «ПОЧАТОК ЖАХУ» ВАЛЕРІЯ ШЕВЧУКА)
У статті розглядаються девіації еротичного концепту у повісті «Початок жаху» Валерія Шевчука.
Окреслено причини їх виникнення та місце категорії еротичного в дихотомії «добро/зло».
Ключові слова: архетип, бароко, еротичне, жанр, «історична фантастика», повість, принцип.
В статье рассматриваются девиации эротического концепта в повести «Начало ужаса» Валерия Шевчука. Определены причины их возникновения и место категории эротического в дихотомии «добро/зло».
Ключевые слова: архетип, барокко, эротическое, жанр, «историческая фантастика», повесть, принцип.
The article deals with the deviations of erotic concept in Valery Shevchuk’s novel «The beginning of horror». Their
causes and the place of the category of eros in the dichotomy of «good/evil» were also outlined.
Keywords: archetype, Baroque, erotic, genre, «historical fiction», novel, principle.

Творча індивідуальність письменника значною мірою реалізується в процесі обробки та осмислення
успадкованих сюжетів, форм і прийомів. Подібність, взаємозв’язки й перегуки, які існують між творами одного роду чи жанру у творчості різних митців, настільки численні й істотні, що виявляють певні сталі системи
ознак, структурні інваріанти, які Н. Фрай називає «літературними матрицями», або «архетипами». «Слово є
архетип культури; культура – культ розуміння», а «говорити архетипами означає підносити зображуване зі
світу поодинокого, минущого у сферу вічного» [3]. Центральне місце в системі архетипів, завжди посідав
еротичний концепт, проте змінювалась важливість його сутнісних характеристик в рамках суспільної моралі. Розрив між духовним і тілесним, земним і небесним началами в людині проявляється особливо яскраво
в ставленні до еросу. Християнська мораль вносить дисгармонію у відносини людей і трагічний початок у
любовні почуття, тому що прагне виключити з нього чуттєву сторону. Поділ на духовне і тілесне породжує
потяг до гріха на підсвідомому рівні як до забороненого плоду, тому більшість протиріч, з якими стикається
людина упродовж свого життя, пов’язані з боротьбою «сили духу» та «сили тіла». Призначення еросу бути
з’єднувальною ланкою між сферою реальності іманентної та трансцендентної, матеріально-тілесної й ідеально-ціннісної, оскільки сама категорія поєднує в собі дві природи духовну і чуттєву.
Еротичний концепт у творчості Вал. Шевчука є одним із провідних, оскільки зацікавлення цією темою
посилюється, на думку Ф. Ар’єса, в епоху бароко, дослідником якого є український письменник. «Моя наукова і перекладацька праця біля пам’яток українського літературного бароко впливає на образну структуру
мого тексту, на сюжето-конструкцієтворення» [9, с. 4]. «Дослідницька стратегія Вал. Шевчука часом нагадує
насичену гру в межах власної пам’яті, зафіксованої інформації про літературний простір, що оприявнюється
в переповнених фактографічними зіставленнями, текстовими порівняннями, посиланнями на власні праці та
висновки у міркуваннях» [6, с. 36]. Вплив помітний не тільки на інтертекстуальному рівні, а й на стилістичному: у насиченій алегоріями й символами мові, що сприяє появі нових альтернатив осмислення та тлумачення
тексту, можливості його кількарівневого прочитання – «явище прообразності» (термін Вал. Шевчука).
Альтернативність інтерпретаційних моделей уможливлюється й завдяки вибору жанру твору. Найвдалішим жанровим визначенням повісті «Початок жаху» Валерія Шевчука, яка стала об’єктом1 аналізу цієї
статті, є «історична фантастика»2: «… термін «історичний» є формальним і здебільшого умовним... Мова тут
може вестися про «внутрішню» історичність, у якій визначальну роль відіграють не події, а стати духу, які в
часі можуть відповідати певним історично-культурним формаціям» [10, с. 341].
Основна проблема повісті «Початок жаху» Валерія Шевчука полягає у вирішенні одвічної проблеми добра
і зла та їхнього домінування у людській природі, яку автор розкриває через призму еротичного. Таким чином,
метою нашої статті є дослідження еротичного через його взаємозв’язок із зазначеними категоріями.
Протистояння Іоанна Москівського та Михайла Вовчанського, головних персонажів аналізованого твору,
оповите містикою й таємничістю, що ускладнює проведення межі між добром і злом. Твір «Початок жаху»
розпочинається твердженням Михайла про те, що категорія краси є складовою зла, що суперечить традиційному уявленню про неї: «Кажуть, що бути гарним – це щастя, але я вважаю навпаки, бо гарний у світі ніби
голий ходить – на ньому всі пасуть очі, а коли й так, то й заздрити починають, а заздрячи, шкодять як можуть,
відчуваючи при тому лиху втіху» [8, с. 94]. Саме зовнішній вигляд Михайла Вовчанського став передумовою
усіх нещасть і злодіянь, які трапились у його житті. Таким чином, Валерій Шевчук, вдаючись до цієї проблеми, доводить, що межі між цими категоріями оказіональні й індивідуальні.
Композиційно повість «Початок жаху» Валерія Шевчука належить до зразків «твору у творі». Відомо, що
книгу Михайла Вовчанського, у якій були записані події з його життя, після пожежі в монастирі знайшов один
із ченців, Доротей Лебедевич. Ставлення останнього до прочитаного рукопису та до самого Вовчанського
звучить двозначно. Лебедевич мотивує це тим, що «правди ніхто не довідається: простіше було б думати, що
Михайло Вовчанський був з попередженим розумом і багато чого попридумував, а може, йому все це непраВиділення наше – У.Ж
Таке жанрове визначення своїм творам дав сам Валерій Шевчук в інтерв’ю Л. Тарнашинській «Мав дерзновення бути
самим собою…» [7] на позначення цілого пласту текстів на історичну тематику.
1
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ведно уявлялося…» [8, с. 171]. Відстороненість позиції автора підкреслює обраний тип нарації – від першої
особи.
Факт, що батьками дитини стали обидва чоловіки – і Вовчанський, і Москівський, – переконливо доводить
думку про присутність добра й зла в людині однаковою мірою, проте ситуативно співвідношення кожен обирає сам. Вал/ Шевчук у повісті «Початок жаху», на прикладі двох діаметрально протилежних за характером
персонажів, відтворив дві різні іпостасі однієї людини, виразники її світлої та темної сторін. «Відношення між
героєм і його двійником… існують не стільки в часі, скільки в просторі художнього розгортання композиції»
[2, с. 24]. Москівський як сюжетний двійник Вовчанського виконує роль розвінчування самого себе (про цю
сюжетотвірну функцію двійника писав ще М. Бахтін). Часто Михайло порівнює життя з театром тіней, бо невідомо, коли серед цих безтілесних відображень знайдеш своє: «І дивну річ чинить зі мною те відчуття: і моє
життя ніби перетворюється в міражний сон, і я навіть сам не вірю, що і я щось реальне в цьому світі, а не придумане властителем якось чарівного ліхтаря» [8, с. 103]. Відчуття Москівським вірогідності свого існування
поглиблює ефект багатовекторності в трактуванні порушених автором проблем.
Поява Москівського на шляху Вовчанського («Початок жаху») супроводжувалась двома явищами – особливою погодою у цей час та атиповим наростаючим почуттям тривоги. Зрозуміло, що прихід Іоанна – представника темних сил завжди співпадав із грозою, непрохідною мрякою (туман – яскрава художня деталь, яку
використовує автор для підсилення межовості екзистенції персонажа), а стан Михайла погіршувався: «…
дивлячись на того гетьмана тьми, в мене шалено закалатало серце – раптом відчув, що він іде до мене по мій
спокій та душу, і ще хтозна чи зможу я йому опертися» [8, с. 142], або «…щастя від того, що він мене знайшов,
не відчув, навпаки смуток, а не щастя, властиво печаль» [8, с. 143]. На думку С. Яковенка, «кожній зустрічі
Михайла з Іоанном Москівським передує особливий психічний стан героя: помутніння розуму, душевний
неспокій, страх, темрява, туман, стан, який можна було б окреслити як передгалюцинаційний» [10, с. 348].
З огляду на це увиразнюється факт ймовірності змальованих подій. Невипадково дружина Вовчанського на
ранок не пригадує усього, що відбувалось вночі.
Прийом «роздвоєності» персонажа у повісті «Початок жаху» Валерій Шевчук використовує як необхідний
спосіб художньо-естетичного осягнення внутрішнього світу людини. Більше того, він є визначальним для
прозових творів письменника: у більшості з них «Інша» частина відображає приховану сутність героя, зображає все те, що подавлюється або мораллю персонажа, або суспільно-культурною специфікою того середовища, у якому він живе. «Двійник – віддзеркалене відображення персонажа, яке дає привід для діалогу із собою,
з Іншим собою. Людина, яка не має сталості, не є тотожною собі, адже кожна її маска, кожне її відображення
містять щось автентичне, а щось чуже, не притаманне цій особі, щось таке, що існує лише для іншого. Внутрішні суперечності людини зумовлюють розщепленість її свідомості, яка змушує особу розмовляти із своїм
alter ego» [4, с. 142]. Із введенням Москівського як можливого двійника Михайла в сюжетну канву повісті
«Початок жаху» по-новаторськи реалізовується еротичний концепт. На прикладі цих двох персонажів порушується питання гомоеротичного дискурсу у творі.
Михайло Вовчанський («Початок жаху») велику увагу у веденні манускрипту приділяв змалюванню власного внутрішнього стану. У епізоді, коли Іоанн Москівський займався коханням із його дружиною, у Михайла
склалось враження, що він загнаний у «чорний кут чи закут, а з нього не було жодних дверей» [8, с. 147].
Більше того, Вовчанському здавалось, що «закут цей все більше стискався і зменшувався і тис … ущільненою
темрявою» [8, с. 147], у якій він почав по-справжньому задихатись. У цій ситуації Михайло не відреагував як
чоловік, над дружиною якого чинять насилля, насамперед його турбувало загальне враження, спровоковане
демонічною оргією, а подібна відстороненість щодо центральних подій і одночасна зосередженість на інших
мало важливих деталях – це притаманна гомоеротичному дискурсові особливість.
Гомогенність еротичного концепту в повісті «Початок жаху» знаходить відображення як на духовному,
так і на фізичному рівнях. Психологічно гомоеротичність проявилась у ставленні Вовчанського до дівчат: «А
мені було якось дивно на серці, бо сам я до дівчат був завжди байдужий» [шевчук у череві, с. 95]. На рівні
фізіології в хлопця також були певні відхилення –його голос почав «ламатися» значно пізніше, ніж у ровесників. Невипадково Михайло привернув до себе увагу Москівського, який завжди під час зустрічей дивно поводився. Того разу, коли Вовчанський грав Пантефрієву дружину, Іоанн дивився на нього «гарячими очима»,
ніби і справді він «був дівчина, а він запалився… коханням» [8, с. 95]. Виразником хіті є очі Москівського, з
допомогою яких Вал. Шевчук часто у своїй творчості передає настрій людини чи її справжню суть в цілому.
Міру пристрасті, її руйнівну здатність для людини, письменник увиразнює символікою вогню: «розпалені,
ніби бляшані» [8, с. 97], «до мене світилися сяючим мідним вогнем очі» [у череві, с. 142], «світились, як два
вогники» [8, с. 142].
Чернець Данило, який дописав рукопис Вовчанського, мимохіть згадував про те, що Іоанн Москівський
жив із послушником Гаврилом Галичиним, як із жінкою [8, с. 171]. Зазначений факт підтверджує те, що
надмірність («…заборони, запроваджені монахами, засудження ними чуттєвих задоволень і безапеляційне
осквернення жінок, були не стільки етичною категорією, скільки симптомами істерії та масового психічного
захворювання» [5, с. 357]) за монастирськими стінами, за винятком окремих випадків, приводила тільки до
злодіянь, бо «жити без диявола – однаковий скуток, як жити у гріху» [8, с. 110]. Через передчасне «змертвіння
плоті» ченці здебільшого втілювали свої тілесні потреби один з одним. Як наслідок, монастирі ставали місцями активного поширення гомосексуалізму. Автор мимоволі піднімає проблему неактуальності постулатів аскетизму для послушників, оскільки гармонії можна досягнути лише за умови правильного співвідношення духовного й тілесного. Навіть Михайло Вовчанський признався, що став «частинкою духовного відомства – над
ним була драбина менших і більших начальників – ще одна розлога й добре сплетена сітка, що охоплювала
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цей світ, і ще хтозна, чи ту сітку сплів Бог чи диявол» [8, с. 114]. Таким чином, автор доводить, що еротичний
концепт – невід’ємна складова нашого існування, а «любов у цьому світі неважити не годиться» [8, с. 121].
Михайло Вовчанський («Початок жаху») не раз відчув, що він втратив візію життєвого «скерунку». Чоловік через екзистенційну апатію був лише спостерігачем у світі, у чому сам собі признавався: «І я розумів, що
грішу! Грішу тим, що відірвався від дерева життя, і не є навіть листком із нього, ані галузкою, а тільки ж тінню
їхньою, листка і галузки, що я грішу відстороненістю від світу, а це значить: не знаю його й не розумію» [8,
с. 104]. Відстороненість полягала в тому, що Михайло Вовчанський, живучи для Бога, наслідуючи його заповідям, не вживав алкоголю, не відповідав на «закличні погляди» жінок, не піддавався фізичній спокусі, нікому
ніколи не сказав лихого слова, не брав чужого й не був душогубцем. Словами «не зроби», які передували кожному з його вчинків, чернець перетворив своє життя на існування, не отримуючи насолоди від його буденних
радощів. Результатом відстороненості Михайла стала необхідність постійно скитатись світом, не маючи ніде
свого пристанища навіть у зрілому віці3: «Ось у чому було моє прокляття, бо ніхто мене у цьому світі не полюбив… Своєю повною незлодійністю ніби протиставився світові, відтак і став поза ним. Ось де був початок
мого жаху…» [8, с. 105]. Почуття Москівського до Вовчанського не давали йому також відчуття повноцінності, оскільки, по-перше, за своєю суттю були аморальними, а, по-друге, ґрунтувались виключно на хіті.
Вовчанський одразу був приречений на сімейні поневіряння, так як дружину, по суті, йому «нав’язали».
Михайло, будучи «не від цього світу», пробував «вкорінитись» у житті, приймаючи усталені суспільні традиції і вимоги, щоб подолати наростаюче відчуття жаху. Очікуваного спокою процес «вкорінення» ченцеві
не приніс: «Я часто дивувався, як щільно ми уплетені в житейську сітку і скільки обмежень має воля наша,
…вона потребує захисту, через що залежна від держави…, а платить часткою своєї свободи» [8, с. 113]. До
проблеми нав’язаного «чужого погляду» у зазначеному творі звертався С. Яковенко. Дослідник зазначає, що
погляд Іншого – це той чинник, «який претендує на місце основного організовуючого елемента людської
психіки» [10, с. 345]. Згадаймо, як проходило сватання Михайла Вовчанського: як він вибирав старостів, як
проходив процес «домовляння», сповнений народних традицій, тощо. Усе дійство загалом нагадувало йому
якусь театральну виставу. Вовчанському навіть здавалось, що він не активний учасник того, що відбувалось,
а швидше спостерігач. Доля попівни Марії – дружини Вовчанського – трагічна, бо вона, як і Михайло, не
зазнала з ним сімейного щастя. Автор обирає для неї символічне прізвище – Покорівна (від слова «покірний»), що лише увиразнює ставлення жінки до вибору нареченого. Як наслідок, навіть дитина, яка родилась
у цьому шлюбі не принесла Михайлові сподіваного щастя й відчуття внутрішнього спокою, лише допомогла
вирішити питання про співвідношення добра та зла, оскільки до її зачаття спричинились і Михайло, й Іоанн
Москівський – представники протилежних полюсів аксіологічної парадигми. «Власне цю бінарність важко
заперечувати, позаяк дуалізм відображає стани відмінності, нерівності, протиріччя, яке передбачає взаємовплив, взаємодію, рух як результат і спосіб реалізації цих станів» [1, с. 194]. Стосунки з попівною не були повноцінними, не базувались на взаємній любові, тому й еротичний аспект не мав місця у їхній сім’ї. «І незвідь
чому я подумав, що вже ніколи не переступлю його порогу…, ще кілька разів я оглядався, і всі рази дім розпливався, ніби був із диму» [8, с. 163].
Жінка як виразник еротичного концепту в прозі українського письменника допомагає чоловікові перетнути межу між життям і небуттям, переживши «малу смерть». Для прикладу, через подібний стан проходить
Михайло в процесі заняття коханням із дружиною: «… а я тремтів і вигинався, пульсував у жінці, відчуваючи
біль і розкіш, відчуваючи, що мчуся охляп на шаленому коні, що зараз помру в ній, бо здавалося, не тільки моє
чоловіче єство входило в неї, а й увесь я» [8, с. 159]. У процесі фізичного контакту з жінкою Михайло перетнув межу між онтологічними вимірами, що принесло йому відчуття заспокоєння.
Отже, у змалюванні еротичного концепту в повісті «Початок жаху» простежуємо вплив філософії бароко,
а насамперед, ідеї «золотої мірноти», суть якої полягає в нівелюванні крайнощів, притаманних християнському віровченню, особливо в ставленні до категорії еросу, а її порушення приводить до різноманітних еротичних девіацій, викривленого розуміння категорій добра та зла, поглиблення екзистенційної туги. Головний
персонаж повісті «Початок жаху» Валерія Шевчука, Михайло Вовчанський – втілення ідеї пошуку «золотої
мірноти» у антиноміях «добро/зло», «людина/Бог», «духовне/тілесне», «раціональне/ірраціональне». Інтерпретація подібної проблематики – завжди явище двостороннього характеру: у раціональному, парадигма тлумачень якого завжди ширша, та ірраціональному ключі, що дає змогу зробити інтерпретацію аналізованої
повісті багатовекторною.
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ТРАГІЧНИЙ ОБРАЗ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
У РОМАНІ С. ЖАДАНА «ВОРОШИЛОВГРАД»
У статті розглядаються особливості змалювання теми «втраченого покоління» 1990-х років у романі
С. Жадана. Зауважується, що автор намагається подолати трагічний розрив молоді цього періоду із суспільством початку ХХІ ст., знайти відповідне місце у сучасному соціумі для своїх персонажів.
Ключові слова: «втрачене покоління», екзистенційний вибір, цінності, існування.
В статье рассматриваются особенности изображения темы «потерянного поколения» 1990-х годов
в романе С. Жадана. Обращается внимание на то, что автор старается преодолеть трагический разрыв
молодёжи этого периода с обществом начала ХХІ в., найти соответствующее место в современном социуме
для своих персонажей.
Ключевые слова: «потерянное поколение», экзистенциальный выбор, ценности, существование.
The article examines the features of depicting the theme of the «lost generation» of 1990th in S. Zhadanʼs novel.
The attention is paid to the fact that the author tries to overcome the tragic break of the youth of this period with the
society of XXIst century, to find the proper place in it for his characters.
Keywords: «lost generation», existential choice, values, existence.

Сергій Жадан – сучасний український письменник, перекладач та громадський діяч, автор популярної нині
поезії та прози. Його літературні твори отримали багато державних та міжнародних нагород, були перекладені різними мовами світу, зробивши автора одним із найвідоміших письменників на території України і за її
межами. За Р. Харчук, С. Жадан є безумовним лідером літературного покоління «дев’яностників», головною
ознакою творчості якого є «естетичний плюралізм – від класицизму до авангарду» [5, с. 24].
Творчість С. Жадана вміщує в собі безліч протиріч, тому її дослідження є актуальним для сучасного українського літературознавства. Наприклад, її ідейно-тематичні аспекти вивчали такі відомі письменники, літературні критики й науковці, як Ю. Андрухович, І. Бондар-Терещенко, П. Загребельний, Р. Харчук; особливу
естетичність та художню довершеність творів досліджували І. Андрусяк, Я. Голобородько, Т. Гундорова тощо.
На думку дослідників, творчість С. Жадана органічно вплітається в сучасну українську літературу, зокрема в загальний контекст творів про молодь. Письменник пише переважно про покоління 1990-х років, з якого
вийшов сам. Для нього цей період – «якась підсвідома стратегія, хронологія однієї генерації» [1, с. 7]. Саме
про це розповідається в автобіографічному романі «Депеш Мод» (2004), романі у формі нотаток «Anarchy in
the UKR» (2005), збірці малої прози «Гімн демократичної молоді» (2006) та інших.
При цьому найбільш правдивими та художньо довершеними постають молодіжні образи та ідеї на сторінках роману «Ворошиловград» (2010). Головними його перевагами, зазначає М. Мацієвська, є повноцінний
аналіз учинків людини, мотивація психологічних травм, порівняння подій, соціальна тематика і наявність
громадянських ідей [4, с. 10]. Однак цей твір чомусь і досі залишається на марґінесі літературознавчих досліджень.
Об’єктом зображення у романі є покоління 90-х, яке набуває ознак цілком «втраченого», або «загубленого». Характерними особливостями літератури із подібною ідейною спрямованістю, на думку Г. Давиденко, є
мотиви порожнечі, песимізму, безнадії, марних сподівань, несприйняття реальності, відчуженість людини у
суспільстві, руйнація ілюзій, відсутність моральних ідеалів та орієнтирів, ненормальна поведінка особистості
[2, с. 73]. Усе це знайшло своє оригінальне відображення в означеному творі С. Жадана і дає підстави для виокремлення проблеми «втраченого покоління», фактично не розглянутої дослідниками твору. Тож метою цієї
статті є аналіз особливостей змалювання автором у романі вищезгаданої генерації й передачі самої сутності
періоду 1990-х років та його переосмислення з позиції сучасності.
Твір «Ворошиловград» – це історія молодої людини, що мимоволі стала жертвою свого часу. Герман Корольов та його однолітки – частина «втраченого покоління» періоду розпаду СРСР на теренах України. Саме
в цей час колишня держава була зруйнована, а нова ще не сформувалася, що згубно вплинуло на світобачення
та спосіб існування людей: світовідчуття радянської спільноти стало пережитком минулого. Молодь, що перебувала на стадії власного морального та соціального становлення, на фоні історичних, суспільних та економічних змін виявилася зайвою і непотрібною, тому і втратила правильні життєві цінності й духовні орієнтири.
Подібна «занедбаність» обов’язково позначається на подальшому житті будь-якої людини і стає причиною
її власних трагедій та невдач. Молоді люди миттєво отримали повну свободу, але не змогли нею правильно
скористатись. Тому герої роману опиняються на межі між безглуздим минулим і безнадійним майбутнім, а
все їх сьогодення – спроба вирватись із рамок пострадянського суспільства, заповнити душевну порожнечу,
хоч би й аморальними вчинками.
Письменник показує, який вплив мав суспільний переворот на молоду генерацію, і до яких наслідків він
призвів у подальшому житті цих людей. Сам автор називає це покоління «нещасним», саме його, на думку
С. Жадана, Сатана «викидає із цього життя, як гнилі овочі з холодильника» [цит. за: 5, с. 211].
Мотиви безнадії, песимізму помітні вже на перших сторінках роману із розповіді Германа: «Мені 33 роки.
Я давно і щасливо жив сам, з батьками бачився рідко, з братом підтримував нормальні стосунки. Мав нікому
не потрібну освіту. Працював незрозуміло ким. Грошей мені вистачало саме на те, до чого я звик. Новим
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звичкам з’являтись було пізно. Мене все влаштовувало. Тим, що мене не влаштовувало, я не користувався.
Тиждень тому зник мій брат. По-моєму, життя вдалось» [3, с. 14]. Подібне розлоге цитування свідчить, що,
проживши значну частину свого життя, герой не помічає у ньому ані радості, ані печалі. Він байдуже ставиться до сім’ї, роботи і не розуміє вищого сенсу власного існування. Звиклий до самотності та самостійності,
Герман займає позицію пасивного спостерігача за власним буттям, не виявляє бажання боротися за краще
майбутнє, йому до вподоби інертне існування, тому його не приваблюють жодні зміни.
Причини подібної життєвої трагедії треба шукати у дитинстві та юності персонажів твору, що проходили у перехідний період – 1980–1990-і роки. Набагато пізніше, потрапивши до міста власного дитинства,
головний герой пригадає епізоди із безтурботного минулого. Спогади про давніх друзів та літальні апарати
наштовхнуть його на невтішний висновок: «Всі ми хотіли стати пілотами. Більшість із нас стали лузерами»
[3, с. 29]. Життєві реалії руйнують сподівання персонажів: звідси й відсутність віри у краще майбутнє, поява
розчарування в усьому. Але підсвідомо Герман не втрачає власної мрії: «Час від часу мені сняться авіатори»
[3, с. 29]. Цей факт підтверджує, що автор залишає для свого героя надію подолати межі безликої буденності
і стати щасливим.
За даними психологів, значний вплив на формування людини мають ціннісні орієнтири та ідеали, закладені з дитинства, тому важливою у її вихованні є роль людської спільноти. За досить пристойного оточення
(вчителі, військовослужбовці, комсомольці та ін.), Герман обирає хибний приклад для наслідування – Кочу. У
атмосфері відчуженості сім’ї і держави від молоді, Гера в захваті від свого старшого друга, що «грабував нові
гастрономи, виносив щойно відкриті кіоски з пресою, залізав уночі до недобудованого загсу, загалом ішов у
ногу з часом» [3, с. 37].
Згодом, пройшовши навчання на історичному факультеті, Гера і Льоша не знаходять гідної професійної
реалізації у суспільстві: «Після університету Боря відразу ж вписався в батьківський бізнес, а ми з Льоліком
намагалися самостійно стати на ноги. Працювали в рекламній агенції, в газеті безкоштовних оголошень, в
пресс-секретаріаті Конгресу націоналістів і навіть у власній букмекерській конторі, котра накрилась на другий місяць свого існування» [3, с. 11]. Ця молодь не отримує жодної підтримки від держави, тому сподіватися
в подібній ситуації може лише на себе або на щасливий випадок: «Кілька років тому Боря, переживаючи за
наше животіння і пам’ятаючи про безтурботну студентську юність, запросив нас працювати з ним, в адміністрації» [3, с. 11]. Таким чином герої отримали безглузду професію «незалежного експерта», яка не може
гарантувати людині стабільності й нормального життя.
Занепадницьким є сам простір, у якому проходить молодість героя: наприклад, ресторан «Україна», де
поруч могли сидіти представники різних прошарків суспільства і рівнів культури (рекетири, кооператори та
гравці, жінки у вечірніх сукнях і чоловіки у спортивних костюмах). Роль цього місця у своєму становленні
Герман визначає таким чином: «…ми, молоді, сидимо за одним столом із бандитами, гарячі хвилі алкоголю
прокочують крізь голову, так мовби ти забігаєш в нічне море, тебе накриває чорною солодко-гіркою хвилею,
і вже на берег ти вибігаєш дорослішим» [3, с. 81-82]. У цілковитому суспільному хаосі людина мимоволі
дорослішає раніше потрібного терміну, але ця дорослість виявляється хибною і неповноцінною: «Це був чи
не останній для нас навчальний рік, у нас уже з’явились погані знайомства та шкідливі звички, ми вже були
цілком дорослі» [3, с. 414]. За таких обставин особистість виявляється непристосованою до нормального суспільного життя.
Справжньою цінністю для Германа Корольова виявилась давня чоловіча дружба, хоча традиційне значення цього поняття у творі стирається. Тепер слово «друзі» легко замінюється більш загальними назвами:
«приятелі», «знайомі дитинства» і т.п. По дорозі на футбол, вже значно подорослішавши, головний герой із
теплотою згадує, як п’ятнадцять років тому вони з друзями їхали у такому самому складі, тільки тоді вони
«не виглядали, як зомбі з розмальованими кінцівками, всі були молодшими, хоча добрішими не були» [3,
с. 117-118]. Тепер його компанія повністю складається із бандитів, злочинців, алкоголіків і наркоманів, але
саме в такому оточенні Герман відчуває себе вільним і потрібним. Смерть давнього друга, втрата близької
людини переборює його душевну черствість, пробуджує віру й надію, дозволяють відчути себе живим, чуттєвим: «І не бажаючи вірити в найгірше, вперто відмовляючись вірити в те, що сталося, ми тихо, про себе,
повторювали, вдивляючись у відблиски на воді: невже він помер?» [3, с. 415].
С. Жадан розкриває й інші аспекти «втраченості» молоді 1990-х років. Так, підкреслює він, за наявності
повної свободи у діях та встановленні власних ціннісних орієнтирів, у людини формується несерйозне ставлення до будь-яких обов’язків та правил. Однак сам Герман розуміє необхідність дотримуватись певних принципів для збереження власного «Я». Саме ідеологічна складова особистості дозволяє людині не розчинитись
у масі індивідумів: «І не люблю, коли мене притискають до стіни, вимагаючи грати за чужими правилами.
Тому що правила мають сенс до того часу, доки їх дотримуєшся. А щойно ти забуваєш про них, як виявляється, що ти нікому нічого не винен, і не зобов’язаний вигадувати різні дурниці про те, чого не знаєш, і що тобі,
за великим рахунком, не потрібне» [3, с. 183-184]. Подібна принциповість викликала в оточуючих повагу до
головного героя і бажання боротись за правду і справедливість на його боці.
Уже у зрілому віці Германові наснився сон, ніби спогад із минулого: він разом із найкращими друзями
їдуть грати у футбол проти команди газовиків: «…увесь золотий склад «Меліоратора – 91» – команда мрії, яка
рвала на шматки спортивні товариства звідси і аж до самого Донбасу і навіть виграла Кубок області; заслужені майстри спорту в окремо взятій сонячній долині» [3, с. 111-112]. Знову з’являється дух єдності, сили, вічної
молодості та перемоги. Герой сумує за тими щасливими хвилинами: «Це заспокоювало і заводило водночас,
адже ось вона – радість пізнавання і радість повернення, те, чого бракувало мені останні роки» [3, с. 131].
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Прокинувшись, Герман повертається у реальне життя і спостерігає таку картину: усі його колишні друзі
мертві (брати Балалаєшнікови, Саша Пітон, Андрюха Майкл Джекон та інші). Але Травмований радить йому:
«…не бери всього, що тут побачиш, близько до серця. Бо хто його знає, що ти тут побачиш» [3, с. 213]. Це
означає, що точно невідомо, мертві чи живі ці люди на даний момент, оскільки їм доводилося іноді переховуватися від ворогів, але із впевненістю можна сказати: вони зникли, загубились у цьому житті. Такий кінець
чекав і на головного героя як представника «втраченого покоління». Проте Герман продовжує жити, поступово відходить від минулого, обираючи нові моральні цінності та орієнтири, самостійно будує свою долю. Він
виявився більш витривалим щодо ганебних впливів оточення і реальності, ніж його однолітки, зміг зберегти
внутрішню силу і зробив спробу вирватись із кола «загубленої» генерації.
Отже, С. Жадан у своєму романі торкнувся дуже важливої теми –особливості покоління 1990-х років,
спроби самовизначення його представників у соціумі. Трагізм світовідчуття цього періоду полягає у неможливості обрати єдині принципи існування, що були б дієві в усіх ситуаціях. Життя подібної молоді – суцільна
імпровізація, перевірка на справжність, силу духу, що часто має нещасливий фінал. Однак автор не залишає
відчуття безнадії: його герой робить свій буттєво важливий вибір і знаходить сенс власному існуванню в сучасності. Широка проблематика твору в межах літератури «втраченого покоління» і згаданий екзистенційний
вимір залишають значний простір для подальших літературознавчих студій.
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Експансія північноамериканської популярної культури
у Вікторіанській Британії
Розглянуто не помічений науковою спільнотою вектор трансатлантичної міжкультурної комунікації: інтенсивне північноамериканське вторгнення у культуру вікторіанської Британії.
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Рассмотрен не замеченный научным сообществом вектор трансатлантической межкультурной коммуникации: интенсивное североамериканское вторжение в культуру викторианской Британии.
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The article examines a new vector of transatlantic inter-cultural communications, previously unnoticed by the
international academic community: the intensive North-American invasion in the culture of Victorian Britain.
Key words: inter-cultural communications, Victorian era, popular culture, «penny press», sensational literature,
daguerreotype.

Постановка наукової проблеми та її значення. 1927 року лондонський журналіст Джордж Аткінсон
у критичному огляді англійського кіномистецтва звинуватив співгромадян у нехтуванні національним продуктом і надмірній прихильності до популярних стрічок, продукованих по інший бік Атлантики, у Голлівуді:
«Вони увесь час говорять про Америку, постійно думають про Америку, марять Америкою уві сні» [7, с. 21].
У сучасному глобалізованому світі, зумовленому перманентно зростаючою інтенсивністю міжкультурних комунікацій, такі зауваги скидаються на безпорадні ламентації. Переможна хода масової культури, народженої
у Сполучених Штатах, – беззаперечна реальність сьогодення. Утім, маємо наголосити: не лише сьогодення.
Обурення Аткінсона постає красномовним свідченням загальної, поширеної навіть у середовищі новітніх дослідників неуваги до історичних первнів експансіонізму американської масової культури. 1927 року поважному критикові було надто боляче позбуватися пам’яті про вікторіанську добу (1837-1901), коли британська
культура існувала, здається, у статусі цілком самодостатньої, незалежної від будь-якого зовнішнього впливу.
Однак аналіз засвідчує, що заокеанське вторгнення на терени Сполученого Королівства почалася саме у цей
імперський «золотий вік» [1, с. 276].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Традиційні погляди на трансатлантичну міжкультурну комунікацію вікторіанської доби загалом зосереджуються на хибному визнанні лише одного її вектора. За сталими історико-літературними концептами найголовнішою турботою фундаторів американської національної
культури і літератури були намагання перестати ходити під кормигою англійського впливу [6, с. 30]. Взірцевим відображенням таких настроїв зазвичай визнається виступ Емерсона у Кембріджському університеті
(1837): «Час нашого невільництва, нашого надто тривалого літературного учеництва нарешті добігає кінця.
Мільйони людей, котрі навкруги нас стрімко пробуджуються до життя, не можна вічно годувати черствими
крихтами чужих врожаїв». Але вважається, що у часових межах вікторіанської доби американська культура
не спромоглася вивільнитися від англійського впливу. Отже, здається, що не існує підстав вести мову про
двовекторну комунікацію між тогочасними культурами Британії та Сполучених Штатів. Подібні переконання
поділяють навіть авторитетні автори Колумбійської історії національної літератури. Північноамериканське
красне письменство першої половини XIX сторіччя вони поціновують як «нерозповсюджене», «раритетне»,
нездатне конкурувати з літературою колишньої метрополії [2, с. 467]. Задля підтвердження цього нерідко згадують сповнене іронії запитування англійського критика Сіднея Сміта зі сторінок «Edinburgh Review» (1820):
«Хто ж читає сьогодні американську книгу?».
Насправді вікторіанське суспільство не було настільки недалекозорим, аби не помічати незвичайних, заманливих маніфестацій демократичної культури колишньої колонії. Залюбленість британців у американський
спосіб життя, американську популярну пресу і популярне мистецтво далася взнаки задовго до того, як голлівудське кіномистецтво і джаз перетворилися на «контактні зони» американського культурального вторгнення. Вже у 1840 роках вікторіанці захоплювалися американськими «penny press» на кшталт «New York
Sun» і «Boston Herald», котрі не лише розбурхували уяву сенсаційними повідомленнями про жахливі злочини,
катастрофи, неймовірні пригоди, але й поповнювали «взірцеву» мову метрополії «варварським» сленгом янкі-демократів. У цей самий час пересічна вікторіанська публіка зачитувалася «піратськими» перевиданнями
бестселерів американської сенсаційної літератури, сумарний тираж котрих до середини сторіччя значно перевищив наклади романів Чарльза Діккенса. Із 1852 року безпрецедентний успіх у Британії роману Гаррієт
Бічер-Стоу «Хижа дядечка Тома» розпочав десятиріччя феномена «Томоманії»: комерційного розповсюдження ідей аболіціонізму й образів чорношкірих американців у багатьох сферах побутування вікторіанського
суспільства (від популярної літератури, театру і журналістики до сувенірної продукції, господарчих товарів
і дитячих іграшок). У Лондоні та інших великих містах тисячі глядачів залюбки відвідували веселі вистави «шоу чорнолицих менестрелів» («blackface minstrels show»), провідного жанру тогочасної американської
драматургії. Серед його завзятих шанувальників були Вільям Мейкпіс Теккерей і майбутній прем’єр-міністр
Вільям Гладстон. Справжнім відкриттям для британців виявилося й нове мистецтво – американські світлини.
© М. М. Калініченко, 2014
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Першої половині 1850 років численні дагеротипні студії у Нью-Йорку перетворилися на справжню Мекку для
британських фотохудожників.
Однак лише невелика частина сучасних дослідників насмілюється долати стереотипні уявлення про трансатлантичну міжкультурну комунікацію XIX сторіччя. Репрезентативними у цьому сенсі постають праці
М. Раймонда, що студіює сенсаційну літературу Британії 1850-1890 років, книга О. Фіш «American Slaves in
Victorian England» (2000), дослідження ґенези англо-американських культуральних зв’язків, здійснені Г. Малчоу і Р. Ніколсоном на базі аналітичного центру Манчестерського університету.
Завдання нашої статті передбачає необхідність окреслити визначальні напрями і форми активного проникнення популярного мистецтва і преси США до культури вікторіанської Британії 1830–1860 років. Зосередженість аналізу саме на цьому періоді зумовлена необхідністю долання домінуючих традиційних уявлень про
витоки культуральної комунікації обох країн і науковою перспективністю вивчення маловідомого і недостатньо поцінованого у наш час феномену масової англомовної культури XIX сторіччя.
Виклад основного матеріалу дослідження. Від початку свого незалежного політичного існування Америка усвідомлювала життєво важливу необхідність здобуття культуральної самостійності. Аби не перетворитися на жалюгідного карлика, котрий безпорадно вештається під ногами титанів світової літературно-філософської думки, молода державність активно просувала на міжнародній арені власні культуральні здобутки:
популярне мистецтво і демократичну пресу. У нарисі Германа Мелвілла «Готорн і його моховиння» (1850),
створеному на замовлення «Молодої Америки», одного із найбільш патріотично налаштованих літературних
угруповань країни, визначено агресивну наступальну стратегію, обрану його батьківщиною: «Ми повинні
задиратися, щоб не втратити себе» [8, с. 520]. Оскільки першою у списку конкурентів на шляху до світового
визнання перебувала Британія, Мелвілл визначив бажаний результат, якого прагнули популяризатори американської культури: «Настане день, коли ми скажемо, хто взагалі читає сучасну англійську книгу?» [8, с. 523].
Розмірковуючи над літературною репутацією своєї батьківщини на міжнародній арені, Емерсон зазначав, що розповсюдження американської популярної літератури «засвідчує істинне зростання нашої культури,
якою вже захоплюються в Європі» [4, с. 328]. Г.Д. Торо стверджував, що Сполучені Штати здатні уславитися
в Англії «дикунськими сенсаційними «penny press» і популярними романами у жовтих обкладинках» [11,
с. 118]. Британська література, на його думку, була надто «цивілізованою і пісною», а брак справжнього інтересу з боку масової читацької аудиторії засвідчував її «творче безсилля» [11, с. 234]. Натомість брутальна
й аморальна сенсаційна література Америки повинна перетворитися на «дику вовчицю», нещадного, кровожерливого звіра, що боронить усі популяції мешканців лісу від виродження, знищуючи серед них прояви
хворобливої слабкості: «Світові потрібна Америка!» – проголошував Торо [12, с. 262].
У 1840 роках нові технології книгодрукування сприяли швидкому розповсюдженню американських сенсаційних «penny press». Вікторіанські читачі по всій країні майже щоденно зустрічалися із популярною культурою Сполучених Штатів на сторінках національної преси. За відсутності законів, що охороняли міжнародне
авторське право, британські редактори і репортери завзято передруковували американські політичні новини,
короткі сенсаційні оповідання, популярні кримінальні і гумористичні історії, розповіді про життя мешканців
фронтиру, твори реформаторів й аболіціоністів, які користувалися величезним читацьким попитом. «Благородна» британська критика і деякі відомі літератори з пересторогою ставилися до заокеанської медійної навали. Чарльз Діккенс, всупереч власному захопленню сенсаційними кримінальними історіями, був вражений
гіпертрофованою сенсаційністю американських газет, які, на його переконання, «були здатні вгамувати своєю
огидною брехнею найжадібніший з порочних апетитів» [9, с. 26]. Найстрашнішим, на його думку, було те, що
американська преса негативно впливала на британських журналістів, які не лише передруковували вульгарні
публікації заокеанських колег, але, скориставшись їхнім досвідом, ставали до створення власних сенсаційних
видань під загальною назвою «penny dreadfuls». У 1850 році редактор «Westminster Review» із сумом проголосив, що «тривале знайомство із отою системою зображення виняткової брутальності й безглуздого насильства, яка виокремлює американські газети з-поміж усіх інших» призвело до того, що «наша національна преса
сьогодні справляє дуже погане враження» [3, с. 118].
Масова читацька аудиторія не зважала на застереження шляхетних національних авторитетів. Звісно, у
1840-х роках вікторіанські читачі отримували нові примірники американських газет і журналів із затримкою у
дванадцять днів (стільки часу було потрібно, щоб перетнути Атлантичний океан). Однак нестачу найсвіжіших
новин із Бостона або Нью-Йорка компенсувала нестримна сенсаційність змісту статей і незвичайна мова янкідемократів, якою вони послуговувалися.
На початку XIX сторіччя британці вважали американізований варіант мови Шекспіра чимось на кшталт
лінгвістичної дегенерації. 1809 року анонімний критик із видання «Edinburgh Review» стверджував, що «американці послуговуються мовою, котра є абсолютно невідомою і навіть чужою для прози і поезії нашої країни». Проте на початку 1830-х років ситуація змінилася. Дикунська мова підданих Дядька Сема із «невідомої»
і «чужої» почала перетворюватися на активну і небезпечну культуральну силу, з якою доводилося рахуватися.
Редактори відомого журналу «The Annual Review» закликали співгромадян зробити усе можливе, аби зупинити нестримний плав варварської фразеології американських письменників, котрий загрожував споганити і
знищити благородну чистоту англійської мови.
Особливо поширеною і тривкою виявилася мода на сленг американської сенсаційної журналістики. Вона
не зникла навіть у роки громадянської війни 1861-1865 років, коли позиції Америки на британському ринку
друкованої продукції тимчасово послабилися. У статті 1862 року «The newest thing in slang», надрукованій
у «Caledonian Mercury», вікторіанський журналіст із захватом розповідав історію поважного лондонського джентльмена, який завершував кожну розмову фразою, запозиченою з газетного сленгу: «Good-bye, old
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fellow, I must skedaddle». Український її відповідник: «До побачення, стариганю, мушу драпати (або гнати,
чесати, чухрати, давати драла, драпака, мазати п’яти салом, рвати кігті…)». Цей вираз незмінно викликав
зацікавленість співрозмовців. Статтю завершував висновок: «Ми пророкуємо цій фразі, що з’явилася з мови
янкі, тріумфальний успіх». Журналіст не помилився: через кілька тижнів «The Times» надрукувала наукові
статті, автори яких сперечалися щодо етимології слова «skedaddle», лондонські торгівці почали використовувати його на своїх рекламних вивісках, Темзою курсували парові човни, перейменовані з «Гордості Британії»
або «Вікторії» на «Skedaddle». Власники театру «Haymarket» у Вест-Енді закликали глядачів придбати квитки
на модне танцювальне шоу «The Skedaddle Breakdown», персонажі гумористичного журналу «Punch» десятки разів репродукували сцену, описану у вищезгаданій статті з «Caledonian Mercury». Лондоном ширилися
чутки, що навіть деякі поважні члени Парламенту інколи втрачали самоконтроль і необачно вживали слово
«skedaddle» у публічних промовах.
Разом із популярною пресою важливу роль у міжкультуральних комунікаціях відігравала сенсаційна література. Майже забутий сьогодні письменник і журналіст Джордж Вільям Макартур Рейнольдс уважався
сучасниками переможцем Діккенса і найпопулярнішим автором Британії, завдяки його сенсаційним романам
«The Mysteries of London» і «The Mysteries of the Court of London», які виходили друком впродовж 1840–1850
років у видавництвах «penny dreadfuls». Англійські дослідники вказують на значну подібність обох творів до
відомого роману «Les Mystères de Paris» (1842-1843) Ежена Сю. Але «батько» англійської сенсаційної літератури був добре знайомий із творчістю американського майстра кривавих сенсаційних романів Джона Ніла,
котрий до появи романів Гаррієт Бічер-Стоу і Джорджа Ліппарда мав репутацію найпопулярнішого американського автора. 1824 року Ніл завітав у Лондон, аби ознайомити англійських читачів із демократичною культурою своєї батьківщини. Впродовж трьох років він працював у журналах «Westminster Review» і «Blackwood’s
Magazine». Ніл був не лише талановитим письменником, його репутацію літературного наставника, здатного
надихати інших митців власним прикладом, визнавав Едгар По. Відомо, що англійські статті й сенсаційні романи Ніла (один з яких він оприлюднив у Лондоні) привернули увагу Рейнольдса, котрий, до речі, з юнацьких
років уважно стежив за суспільно-політичним життям і мистецтвом Сполучених Штатів, навіть іменував себе
ідейним послідовником «хрещеного батька Америки» Томаса Пейна.
У порівнянні зі стриманою стилістикою французького роману «Les Mystères de Paris», твори Рейнольдса
вражають необмеженою свободою зображення жахливих й відразливих образів і подій. Відчувається тяжіння
до сюжетних колізій і стилістики популярної літератури Сполучених Штатів. Вочевидь, саме у Ніла вікторіанський автор запозичив криваву, жахаючу стилістику, використану заради зображення зіткнень вуличних
злочинців у лондонських нетрях. Вирізання очей у ще живих ворогів – явне запозичення з романів «Логан» і
«Сімдесят шостий» американського майстра сенсаційності.
Зростанню популярності Рейнольдса сприяли й численні американські версії «міських таємниць», які переправлялися до Британії одночасно з виходом нових розділів його серійних романів. Серед них варто назвати
«Таємниці Фітчбурга» Філіпа Пенданта, «Таємниці Сейлема!» Керолайн Халгрейв, «Таємниці Ворчестера»
Генрі Споффорда, «Таємниці Троя» Френка Хезлтона, «Таємниці й злидні Нового Орлеану» Неда Бантлайна.
До цього переліку також належить знаменитий бестселер Ліппарда «Місто квакерів» (1845), присвячений
«таємницям Філадельфії», котрий до 1860 років витримав близько двадцяти «піратських» перевидань у Британії. Майстри американської і британської популярної літератури постійно обмінювалися творчим досвідом.
Рейнольдс свідомо орієнтувався на стиль сенсаційної літератури Америки, письменники Сполучених Штатів
уважно придивлялися до здобутків британського автора.
Популярна преса і сенсаційні романи користувалися величезним попитом вікторіанської публіки, але їхнім справжнім коханням, найпопулярнішим літературним твором в Британії першої половини XIX сторіччя
стала «Хижа дядечка Тома» Гаррієт Бічер-Стоу. Британці любили цю книгу навіть більше, ніж земляки авторки. Лише за рік після дебютної публікації в Англії, у серпні 1852 року, було продано один мільйон примірників роману й більше п’ятисот тисяч у наступні два роки. Найкращі театри в усіх регіонах країни щовечора
влаштовували вистави «blackface», або «шоу чорнолицих менестрелів», за мотивами роману. Невдовзі було
оприлюднено десятки «сіквелів» й альтернативних варіантів пригод головного героя Бічер-Стоу. Анонімний
твір «Uncle Tom in England» з’явився лише за два місяці після появи оригіналу. За словами лондонських
журналістів, «Хижа дядечка Тома» «започаткувала у вікторіанській культурі нову еру дешевої популярної
літератури» [5, с. 128].
І не лише літератури. Під час візиту до Британії влітку 1853 року Бічер-Стоу із подивом дізналася, що королівство стриманих й консервативних вікторіанців, які раніше ставилися до негритянської раси із відвертою
байдужістю, охопила нестримна «Томоманія». У кожній крамниці, у кожному будинку, на кожному обідньому столі, за який сідала письменниця, вона бачили комерційні вироби усіх можливих форм, матеріалів й призначень, що мали загальну назву «Uncle Tomitudes»: тарелі й кружки, скатертини, листівки, сигари і мелену
каву, іграшки, альбоми й тисячі інших речей, на яких зображалися епізоди і персонажі її роману.
Тріумф аболіціоністського бестселера Бічер-Стоу надав йому виняткову владу над думками масової читацької аудиторії Британії і мав значні суспільно-політичні наслідки. За словами журналістів «The Times», роман Бічер-Стоу «зумовив безпрецедентне хвилювання й обурення серед найширших верств читачів», оскільки тема невільництва постала у контексті загального прагнення мільйонів пересічних громадян, або ж «білих
рабів», протистояти нестерпній несправедливості будь-якої репресивної влади. Політики-сепаратисти рабовласницького Півдня марно розраховували на підтримку експедиційного корпусу Її Величності на початку
громадянської війни. Допомагати рабовласникам англійці не забажали.
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Нарешті, слід взяти до уваги, що сучасна наукова спільнота даремно не зважає на міцні зв’язки Америки
й вікторіанської Британії у царині популярної художньої фотозйомки. Запатентована 1839 року технологія
створення дагеротипів за десять років перетворилася на могутню складову індустрії популярної культури
Америки. Лише в одному Манхеттені було зосереджено більше професійних дагеротипних студій, ніж в усій
тодішній Англії. 1853 року провідні фотохудожники Лондона публічно визнали у національній пресі, що
«американці створюють блискучі картини, які значно перевершують наші доробки» [10, с. 69]. Спостерігаючи за тим, як європейські фотографи приїздять до Нью-Йорка, аби засвоїти американський досвід і побачити виставки популярних майстрів Джона Пламба, Габріеля Гаррісона і Метью Брейді, редактор «New York
Tribune» Горас Грілей із гордістю проголосив: «Наші дагеротипи перемагають в усьому світі!» Заснування
ілюстрованого часопису «The Graphic» (1869) Вільяма Ласона Томаса, котрий у 1840 роках стажувався в американських фотожурналах «Picture Gallery» і «The Republic», стало великим кроком до оновлення і лібералізації консервативного стилю британських фотохудожників. Зокрема, популярний напрям демократичного фотомистецтва, здатний глибоко шокувати сучасного глядача, – створення студійних фотопортретів небіжчиків
– перетворився на майже обов’язковий елемент траурних ритуалів британців упритул до кінця вікторіанської
доби. Але, на жаль, конкретика обставин і специфіка творчих взаємостосунків фотохудожників Америки і вікторіанської Британії досі залишаються однією з «білих плям» історії культури XIX сторіччя.
Висновки і перспективи подальшого дослідження. Наведені у статті факти трансатлантичних культуральних зв’язків у 1830–1860 роках увиразнюють складну багатовекторність процесу формування популярної
культури Об’єднаного Королівства, котрий розпочався задовго до того, як британські глядачі «захворіли»
голлівудським кіномистецтвом на початку минулого сторіччя. Подальші студії вікторіанської культури у контексті її комунікації з популярним мистецтвом Сполучених Штатів спроможні суттєво розпросторити наукові
уявлення про специфічність і спрямованість культурального взаємопроникнення у XIX сторіччі.
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Функціональний діапазон і засоби вербалізації іронії
в поезії Роберта Сервіса
Актуальність дослідження зумовлена необхідністю всебічного аналізу іронії як засобу реалізації філософського діалогізму в літературі та місцем Р. Сервіса в канадському літературному процесі. Встановлено, що
іронія Р. Сервіса виходить за межі вузької інструментальності тропу інакомовлення і реалізує функцію відображення діалогічного світогляду автора. Засоби вербалізації іронічного модусу автора систематизовано за
приналежністю до морфологічного, лексичного, синтаксичного і дискурсивного рівнів.
Ключові слова: Р. Сервіс, функціональний діапазон іронії; засоби вербалізації іронії.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью всестороннего анализа иронии как средста реализации философского диалогизма в литературе и местом Р. Сервиса в канадском литературном процессе.
Установлено, что ирония Р. Сервиса выходит за пределы узкой инструментальности тропа иносказания и
реализует функцию отражения диалогического мировоззрения автора. Средства вербализации иронического
модуса автора систематизированы по принадлежности к морфологическому, лексическому, синтаксическому и дискурсивному уровням.
Ключевые слова: Р. Сервис, функциональный диапазон иронии, средства вербализации иронии.
Research relevance lies in the necessity of comprehensive analysis of irony as a means of implementing dialogical
philosophy in a literary work and in the place of R. Service in the Canadian literary process. It has been established
that R. Service’s irony is beyond the narrow instrumentality of the figure of circumlocution and implements the function
of reflecting the author’s dialogical philosophy. Means of verbalizing the author’s ironic mode have been systematized
as those belonging to morphological, lexical, syntactic and discourse levels.
Key words: R. Service, functional range of irony, means of irony verbalization.

Національна художня література виступає тим медіумом консолідації та зберігання духовних цінностей,
який найменш зазнає впливу експорту популярної культури за часів культурної глобалізації. Саме література
покликана формувати світогляд особистості, який у 21 ст. повинен забезпечити багатовимірність розумового
простору сучасної людини. Літературу, адекватну виконанню такої виховної функції, характеризує філософський діалогізм.
Вивченню явища іронії як одного із засобів реалізації філософського діалогізму в літературному творі присвячені праці І. В. Арнольд, М. М. Бахтіна, І. Р. Гальпєріна, А. І. Домашнєва, Т. Ф. Лимарьової, Ю. М. Лотмана, Ю. М. Скрєбнєва, С. В. Тураєва, І. П. Шишкіна, N. Frye, P. Grice, D. Perret. Але й зараз розуміння феномену
іронії не набуло вичерпного й цілісного характеру. Необхідність всебічного аналізу іронії як засобу гармонізації відношень людини з реальністю, функцій іронії в художньому тексті та прийомів досягнення іронічної образності зумовила актуальність дослідження. Матеріалом дослідження обрано твори канадського поета Роберта Сервіса як видатного представника найменш знайомої вітчизняному читачеві англомовної літератури.
Мета статті полягає у систематизації функціонального діапазону та засобів вербалізації іронії в поезії
Р. Сервіса.
За теорією літературних модусів N. Frye [4], іронія є засобом інтелектуальної критики в найширшому
сенсі, здатним коригувати стереотипні способи відношення до життя. Стикаючи протилежності та відмінності, опредмечені в естетичних категоріях суспільної свідомості, іронія попереджує їх звиродніння у порожні
штампи [3]. Іронія інтегрує різні аспекти аксіологічної картини світу: сентиментальний і раціональний, елегійний і саркастичний, сатиричний і гумористичний, героїчний і авантюрний. У боротьбі трагічної і сміхової
оцінності сміх і біль як вираження причетності до описуваних подій сполучають абстрактні формально-жанрові схеми з насущними проблемами дня. У текстах, де іронія виступає текстоформувальним засобом, вона
служить типом естетичного завершення цілого [2]. У художній культурі 20 ст. іронічна модальність домінує у
практиці художнього письма. Формула іронічного модусу художності, за В. І. Тюпою [3], передбачає дивергенцію внутрішньої та зовнішньої заданості буття.
Активний інтерес до канадської літератури сьогодні обумовлений появою в другій половині 20 ст. нових
авторів (Р. Дейвіс, М. Енджел, М. Етвуд, М. Лоренс, Р. Райт, Р. Сервіс, Дж. Стайрон), які прагнуть збагачувати
літературні моделі більш розвинутих літератур рисами, автентичними для літератури Канади [1]. Р. Сервіс є
автором сорока п’яти поетичних збірок, двох автобіографічних книг («Орач Місяця» (1945) і «Небесний Арфіст» (1948)) та шести романів. Поетична творчість Р. Сервіса насичена драматизмом та іронією, а характерна
для поета іронічна відстороненість від об’єкту зображення сприяє руйнуванню стереотипів хибного пафосу,
штампів, у тому числі й поетичних.
Вірш The World’s All Right («Світ не поганий») [5, p. 66-67] є типовим зразком поетичного стилю художника, для якого характерні іронічне відношення автора до предмета зображення, зверненість до читача, наближеність до живого розмовного стилю мовлення. Іронічна модальність актуалізується вже в назві вірша.
Словосполучення all right, яке є рефреном, характеризується аксіологічною амбівалентністю. З одного боку,
у семантиці all right присутнє значення acceptable, agreeable, тобто, визначення явищ реальної дійсності як
прийнятних до мовця. З іншого боку, наявність компоненту average, mediocre у семантиці all right актуалізує
критичне ставлення мовця до предмету мовлення.
© І. Б. Каменська, 2014
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Втім, предметом іронічно-критичного відношення автора виступає не стільки навколишній світ, скільки
людина в ньому: Just try to get the Cosmic touch, / Tо sense that you don’t matter much. За допомогою алюзії на
тенденції сучасної міфологізації повсякденності, прагнення знаходити містичні, космічні зв’язки та знаки
(Cosmic touch) у проявах індивідуального життя поет досить жорстко іронізує над потребою людини ствердити власну значущість. Таку ж саму мету Р. Сервіс переслідує у п’ятій строфі вірша, пропонуючи «страждальцеві» вже не космічну, а хімічну точку зору на свої проблеми: Just try to get the Chemic view, / A million million
lives made «you».
Р. Сервіс використав досить поширений у політичній риториці мовленнєвий зворот, а саме try to get the…
touch (view). Тут читається підтекст типу «та все це дрібниці – ти й твої проблеми – з точки зору світової революції». Поет ніби пропонує макро- й мікропогляд: що ззовні, що зсередини, як не поглянь – не так вже й багато значить окрема людина. Далі Р. Сервіс пояснює своєрідний тиск на читача тим, що, згідно задуму Господа,
важливою є не окрема людина, а весь людський рід: Remember! In Creation swing / The Race and not the man’s
the thing. Стилістично знижене the thing замість підвищеного essential, crucial або нейтрального important не
дає головній ідеї віршу відштовхнути читача явним пафосом, знайомим і тому не переконливим штампом. Таким чином, ефект іронії створюється завдяки вплетінню в канву стилізованої під біблійну оповідь елементів
науково-популярного та побутового стилів.
Вірш The World’s All Right є своєрідною декларацією, маніфестом, який виражає авторську ідеї гармонізації людини із світом. Таким чином, на рівні тексту іронічний модус виконує гармонізуючу функцію.
Зовсім іншу функцію здійснює іронія в низці віршів, присвячених темі маленької людини. У вірші The
Logger («Лісоруб») [5, p. 98-99], написаного від імені лісоруба, самоіронія ліричного героя є засобом ствердження свого життєвого кредо: And I’m not the chap to whine, for if the chance were mine / I know I’d choose the
old life once again. Це слова людини, яка усвідомлює власні помилки й недоліки (Oh, I ran a grilling race and I
little recked the pace, For the lust of youth ran riot in my blood), але розуміє й відносність понять добра і зла, сповідує філософію терпимості до людської природи. Тим самим іронія в цьому випадку реалізує функцію ствердження діалогічного світогляду. Іронія протистоїть як опонент-скептик будь-якій точці зору на дійсність, стає
єдиною формою вільного погляду на світ і героя.
У вірші The Parson’s Son («Син священика») [5, с. 9-10] автор теж надає героєві можливість самому розповісти про своє життя. Син священика і золотошукач веде життя, схоже на гру в рулетку: This mining is only
a gamble; the worst is as good as the best. Бідному й ледь живому герою вистачає духовних сил іронізувати
над собою: (1) If God made me in His likeness, sure He let the devil inside; (2) Old and weak, but no matter, there’s
«hooch» in the bottle still. Трагічна кінцівка твору (And the hunger-maddened malamutes had torn him flesh from
bone) дає читачеві змогу відчути, що самоіронія ліричного героя є насамперед засобом психологічного захисту від жорстокої дійсності.
Темою вірша The Lone Trial («Самотнє випробування») [5, с. 13‑14] є філософська теза залежності людини
від обставин та проблема міри особистісної свободи. Іронія у творі майже не проявляється текстуально, окрім
порівняльних зворотів, спонукальних речень і стилістичного контрасту: (1) And your flesh dints in like putty, /
And your spit out teeth like stones…(2) Bid good-by to sweetheart, / Bid good-by to friend…(3) And sometimes it leads
to the desert, and the tongue swells out of the mouth. Авторська непряма іронія відчувається в об’ємності, місткості і неоднозначності висловлювання. Вона реалізує право автора говорити суперечливо, малювати нелогічну картину буття (The trails of the world be countless, and most of the trails be tried) і право читача по-різному
інтерпретувати прочитане. Іронія, таким чином, виступає найзагальнішим атрибутом особистісної свободи.
Р. Сервіс віддає данину вічній темі кохання, ревнощів та зради. У творі The Ballad of the Brand («Балада
про тавро») [5, с. 27-28] автор використовує загострену іронію при описі жінок, які задивлялися на чужих
чоловіків і були спроможні на зраду: And there were women too quick to heed a look / Or a whispered word, and
once in a while / A man was slain. Іронія домінує і в описі коханця за допомогою гіперболічних порівняльних
зворотів: … a man of exquisite grace, / Carved like god Apollo in limb, fair as Adonis in face; / Eager and winning in
manner, full of such radiant charm, / Womenkind fought for his favor and loved to their uttermost harm. У наведених
гіперболах мовні одиниці з підсиленим позитивно-стверджувальним значенням вживаються з прямо протилежними характеристиками, створюючи ефект глузування.
У баладі The Ghosts («Привиди») [5, с. 102-103] автор звертається до теми впливу алкоголю на людину:
Smith, great writer of stories, drank; found it immortalized his pen; / Fused in his brain-pan, else a blank, heavens of
glory now and then; / Gave him the magical genius touch; God-given power to gouge out, fling / Flat in your face a
soul-thought – Bing! Іронія виражена як на лексичному, морфологічному і синтаксичному рівнях. На рівні лексики іронічно звучить епітет great у контексті речення з присудком drank. Дієслово immortalized має іронічне
звучання завдяки вживанню стилістично маркованої лексичної одиниці книжкового стилю на фоні розмовного синтаксису. Подібний ефект мають словосполучення the magical genius touch; heavens of glory; God-given
power. На морфологічному рівні словоформи-оказіоналізми brain-pan та soul-thought створюють морфологічний паралелізм і знаходяться у відношеннях іронічного контрасту за рахунок протилежної стилістичної
забарвленості. Виникає лексико-синтаксичний алогізм: комічний ефект створюється вживанням несумісних
понять в одному синтаксичному ряді. На синтаксичному рівні іронію з відтінком зневаги виражено еліптичними й окличним реченням і ненормативною пунктуацією: Fused in his brain-pan; Gave him the magical genius
touch; Bing!; Smith, great writer of stories, drank; found it immortalized his pen.
Вірш The Battle of the Bulge («Бійка черева») [5, c. 138] є прикладом вживання іронії з метою досягнення
комічного ефекту, що помітно вже в назві твору. Р. Сервіс за допомогою іронічних зворотів висміює біблійний гріх черевоугодництва: … I never missed a meal. / I ate an awful lot…Комічний ефект підсилюється повто-
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рювальними зворотами No more.., no more.., коли герой переконує себе більше не їсти: No more will sausage,
bacon, eggs provide my breakfast fare; / On lobster I ill never lunch, with mounds of mayonnaise…Комічність ситуації також передається персоніфікацією To hell with you ignoble paunch, in my sight!, підсиленою стилістичним
контрастом (розмовні To hell with you, paunch та книжкові ignoble, abhorrent).
Низку віршів (Book Borrower, Book Lover, A Verseman’s Apology) присвячено любові до книг і ролі віршування в житті поета. У вірші Book Lover («Любитель книжок») [5, c. 21] автор персоніфікує книги й надає їм
слово: (1) «Please make me», says some wistful tome. (2) They say: «Why don’t you ease our strain?» За допомогою
іронічності знижено загальний пафос твору: On Bacon I will never sup, / For Shakespeare I’ve no time; / Because
I’m busy making up / These jingly bits of rhyme. Засобом реалізації іронії виступає стилізація сповіді ліричного
героя під просторічне мовлення: вживання інверсії, стилістично маркованої лексики (sup, jingly bits), емфатичної структури з конотативним значенням принижування (These jingly bits of rhyme). Аналогічну функцію
виконує іронія у вірші A Verseman’s Apology («Вибачення поета») [5, c. 13], де Р. Сервіс скромно просить не
називати його поетом, а наголошує на тому, що він тільки римач: The classics! Well, most of them bore me, / The
moderns I don’t understand. / I keep Burns, my kinsman before me, / And Kipling, my friend, is at end.
Вірш The Cremation of Sam McGee («Кремація Сема МакДжі») [5, с. 22‑23] приніс Р. Сервісу світове визнання. В основі твору лежить трагічна подія – кремація людини. Поет акцентує увагу на важкій праці золотошукачів у властивому йому іронічному тоні: There are strange thing done in the midnight sun / By the man
who moil for gold; The Arctic trails have their secret tales / That would make your blood run cold. Іронічний ефект
досягається за допомогою переосмислення фразеологізму make your blood run cold, який набуває буквального
розуміння в контексті опису Арктики. Саме через арктичний холод Сем забажав бути спаленим, щоб його тіло
відчуло тепло хоча би після смерті: It’s the cursed cold, and it’s got right hold till I’m chilled clean through to the
bone. / Yet ‘tain’t being dead – it’s my awful dread of the icy grave that pains; / So I want you to swear that, full of
fair, / you’ll cremate my last remains. Мрія Сема МакДжі про тепло сприймалася би трагічно, якщо б не ірраціональність його останнього побажання, не жвавий енергійний ритм віршу та підвищена емоційність мовлення
(cursed cold, got right hold, clean through to the bone, awful dread, to swear, full of fair). Імпліцитний контраст між
предметом зображення – арктичним холодом – і бадьорим звучанням голосу золотошукача створює парадоксальний ефект: у вірші йдеться про смерть, а читач відчуває бажання жити.
Висновки. Іронія поезій Р. Сервіса має широкий емоційний діапазон – від співчуття до різкого висміювання, і поєднує в собі макро- й мікро-погляд на людину в драматичному світі сучасності. Для поетичного
стилю художника характерні наближеність до живого розмовного стилю мовлення, безпосереднє звернення
ліричного герою до читача, іронічне відношення автора до предмета зображення.
У віршах Р. Сервіса діапазон засобів прямої та непрямої іронізації містить такі стилістичні прийоми: а) на
рівні стилістичної належності твору: стилістична інтерференція розмовно-побутового, книжно-поетичного,
публіцистичного та науково-популярного стилів; б) на рівні синтаксичної організації: лексико-синтаксичний
алогізм; повтори; риторичні питання; окличні та спонукальні речення; полісиндетон; порівняльні звороти;
емфатичні конструкції; ненормативна пунктуація; в) на лексичному рівні: контекстуальне перетворення позитивно-стверджувального значення лексичної одиниці на прямо протилежне; гіперболізація; іронічні епітети,
що знаходяться у відношеннях іронічного контрасту; викриття фразеологізмів; г) на морфологічному рівні:
словоформи-оказіоналізми; д) на рівні поетичного дискурсу в цілому реалізація іронії відбувається за схемою
blame-by-praise (догана у вигляді похвали) і виявляється переважно в розвитку сюжетної колізії.
З точки зору семантики, іронія Р. Сервіса виходить за межі вузької інструментальності тропу інакомовлення і є феноменом, набагато ширшим за стилістичну конвергенцію прийомів, поєднаних спільною функцією та
модальністю. Іронія у поезії Р. Сервіса реалізує функцію ствердження відносності понять добра і зла, філософію терпимості до людських недоліків, діалогічного світогляду. Іронічний погляд поета на світ є свідченням
справжньої інтелектуальності людини, велич якої полягає в іронічному спілкуванні з реальним зовнішнім
світом.
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ВІРА ЯК ВИМІР ВНУТРІШНЬОЇ СВОБОДИ ОСОБИСТОСТІ
В РОМАНІСТИЦІ ІВАНА БАГРЯНОГО ТА ДЖОРДЖА ОРВЕЛЛА
У статті розглядається трансформація образів церкви, священика та віруючих як основних носіїв ідеї
релігійності у романах Івана Багряного та Джорджа Орвелла. Висвітлюється роль релігії як механізму духовного звільнення особистості та мірила людської свободи. Визначаються типологічно спільні та відмінні риси
в особливостях літературної інтерпретації релігійної тематики у творах письменників.
Ключові слова: типологічний підхід, релігія, віра, свобода, тиск, самоконтроль, церква, священик, самоповага, гідність.
В статье рассматривается трансформация образов церкви, священника и верующего как главных носителей идеи религиозности в романах Ивана Багряного и Джорджа Оруэлла. Определяется роль религии как
механизма духовного освобождения и измерения человеческой свободы. Определены типологически общие и
отличительные черты в особенностях художественной интерпретации религиозной тематики в произведениях писателей.
Ключевые слова: типологический подход, религия, вера, свобода, давление, самоконтроль, церковь, священник, самоуважение, достоинство.
The article dwells on the transformation of the notions of church, priest and parishioners as the main carriers
of the religion ideas in the novels by Ivan Bahrjanyj and George Orwell. The role of the religion as a mechanism
of the spiritual liberation of a personality and as the dimension of the person’s freedom is determined. Typological
similarities and differences of the peculiarities of the literary interpretation of the religion themes in the authors’ works
are defined.
Key words: typological approach, religion, faith, freedom, pressure, self-control, church, priest, self-respect,
dignity.

Імена Джорджа Орвелла та Івана Багряного відомі далеко за межами національних літератур перш за все
як авторів резонансних прозових творів. Їхня творчість спрямована на захист людської гідності та свободи у
всіх її проявах. Для широкого загалу Джордж Орвелл та Іван Багряний передусім активні громадські діячі та
носії антитоталітарної ідеї. Втім, слід зауважити, що обидва автори були прихильниками ідеалістичного соціалізму. Саме тому, на нашу думку, особливої дослідницької уваги у творах письменників заслуговує тема
релігії та її значення в житті людини. До вивчення феномену релігійності у Івана Багряного зверталися М.
Балаклицький, І.Ярмолинський, О.Правдюк, Г.Костюк та В.Гришко. Серед дослідників Джорджа Орвелла,
які приділяли увагу даній темі, слід відзначити Г.Боукера, Р.Холлібертон, Д. Тейлора та Дж.Роддена. Дана
розвідка є першою роботою, присвяченою порівнянню та трактуванню релігійних авторських образів у романістиці письменників, що визначає її новизну та актуальність. Метою статті є компаративний аналіз ролі
релігії як виміру внутрішньої свободи у таких творах як «Донька священика» Джорджа Орвелла та «Маруся
Богуславка» Івана Багряного. Основним завданням є визначення типологічно спільних та відмінних рис у
авторському трактуванні релігії та церкви у суспільстві.
У проблематиці Джорджа Орвелла та Івана Багряного досить гостро постає питання релігії як одного із вимірів духовної свободи людини. Обидва автори приходять до висновку, що релігійні догми часто моделюють
світосприйняття людини, але справжня віра дає особливу свободу дії, слугує додатковою опорою. Дослідник
творчості Джорджа Орвелла Гордон Бовкер пише, що письменника не можна назвати дуже релігійним [2].
Погоджуючись із цим, Роберт Грей, втім, зауважує, що він усе ж не міг не зачіпати цю тему. Більше того,
ігноруючи догматичні приписи, Джордж Орвелл гостро усвідомлював необхідність віри [3]. Ця проблема
хвилювала його з іншого ракурсу. У своїх романах Джордж Орвелл ставить під сумнів існування справді віруючих людей у сучасному йому суспільстві. Для нього різниця між віруючим та наверненим така ж як «між
Буддою та вуличним факіром» [2]. Автор поважає і захоплюється духовною стійкістю та цілісністю першого,
але зневажає блазнювання мас, котрі називають себе парафіянами церкви і навіть не усвідомлюють, що це
означає. У романі «Донька священика» Джордж Орвелл проголошує, що церква до певної міри є пережитком
минулого. Письменник стверджує, що від справжньої віри залишилася лише атрибутика та обов’язок ходити
до церкви та слухати проповіді, що не має під собою відповідного духовного підґрунтя. Він вказує на фундаментальні та безповоротні зміни у людській свідомості: час милування природою та пасторального життя
минув, терпимість та жертовність більше не цінується, люди, що сповідують християнські канони у їх повноті страждають, адже не здатні знайти свого місця у сучасному світі. Джордж Орвелл показує, що значимість
церкви у сучасному англійському суспільстві опустилася доволі низько і асоціюється перш за все із зовнішніми ознаками, а не внутрішнім наповненням. Втіленнями цієї ідеї виступають основні персонажі письменника,
зокрема священик та віруючі.
На нашу думку, занепад релігії та її становище у сучасних авторам умовах особливо чітко розкривається
через персонажів представників церкви та її вірян та їх ставлення до релігії, котре автор описує із нотою
здорового цинізму. У романі «Донька священика» Джордж Орвелл демонструє нівеляцію сакральної ролі
священика як посередника між людиною та Богом. Його пастор – абсолютно байдужа, далека від справжнього покликання людина, що вважає церкву професією. Джордж Орвелл акцентує увагу на тому, що подібний
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дисонанс характеру та професії явище досить поширене. Його причиною є одна із традицій англійського
суспільства, за якою священиками стають не за покликанням, а з почуття обов’язку, розглядаючи сан як прийнятну альтернативу кар’єрі політика, лікаря чи адвоката. Саме тому пастор не стає опорою для своїх парафіян, виступає носієм черствих церковних догм, будучи далеким від їх реального сприйняття, але при цьому
він продовжує виконувати обов’язки «посередника між людьми та Богом».: «Не те, щоб він був поганим священиком, просто ЯК священик. У виключно клерикальних обов’язках він був до дрібниць правильним…Але те,
що пастор має якісь обов’язки за межами стін церкви, ніколи не спадало йому на думку…За двадцять три
роки йому вдалося зменшити чисельність вірян Св. Ательстану з шести сотень до менш, ніж двохсот»[5].
Результатом діяльності таких священиків стає спотворене сприйняття релігії пересічними людьми. Вони перестають шукати у вірі розраду, відвідини церкви стають нудним обов’язком, а почуті проповіді набувають
абсурдних інтерпретацій.
Таким чином, Джордж Орвелл говорить не лише про занепад церкви як соціального інституту та причини
цього занепаду, його також цікавить питання впливу релігії на свідомість людей. І на прикладі героїв «Доньки
священика», він доводить, що цей вплив може бути згубним для внутрішньої волі особистості, а справжню
духовність варто шукати не в безликих храмах, а у самих людях і вона не обов’язково проявляється у формі
релігійного поклоніння.
У романі Івана Багряного «Маруся Богуславка» також розглядаємо образ церкви, що перебуває «на периферії» суспільних потреб. Вона – пережиток минулого у очах радянської влади, а тому її боротьба за людські
душі завідома програна. Церква як втілення духовного минулого протиставляється атеїстичному сучасному
як інститут впливу на людину. Іван Багряний, як і Джордж Орвелл, наголошує на тому, що справжню духовність та моральні цінності варто шукати у внутрішньому світі людини, а не у пишних та славних колись храмах: «Найвищою релігією єсть Любов. Це релігія усіх релігій» [1, с. 393]. Втім у романі «Маруся Богуславка»
церква згадується із відтінком ностальгії за минулим, коли людина була вільна сама обирати у що вірити.
Символічним є образ ангела спаплюженого сучасниками героїв. Він – це людська віра, з якої насміхаються,
але котра залишається чистою: «Янгол кругом пообписуваний олівцями різного кольору.. їх було так багато,
всіх тих написів, що на янголові не було живого місця…А хтось колись навіть намазав янголові губи червоною
помадою.. Ата теж дивиться на янгола, і їй до болю вчувається, що янгол плаче, і плаче він, мабуть, саме
тому, що його так вибруджено» [1, с. 282]. Іван Багряний робить акцент на тому, що церква залишається
поза суспільними потребами не через свою атавістичність, а через пряме втручання держави у право людини
вільно обирати між релігією та атеїзмом. Державна політика регламентує безбожність як норму радянського
життя, саме тому свободу віросповідання людини не просто обмежено, а є підставою для покарання.
У романах «Донька священика» Джорджа Орвелла та «Маруся Богуславка» Івана Багряного, письменники
панорамно зображують занепад релігії та зокрема церкви як соціального інституту. В обох творах релігійне
життя знаходиться на периферії суспільних відносин, хоча це й зумовлено різними чинниками. Якщо у романі
українського письменника віруюча людина стає противником атеїстичної владної системи і опиняється під
пильним наглядом правоохоронних структур як неблагонадійна, то у англійського прозаїка церква виступає
просто як історичний пережиток, який втім надає суспільству показної благопристойності.
На нашу думку, ставлення обох письменників до релігії та її місця у житті сучасних їм людей, а також демонстрація впливу віри на духовну свободу особистості, якнайкраще відображається через образи головних
героїнь романів Джорджа Орвелла та Івана Багряного.
У англійського письменника головна героїня роману «Донька священика» Дороті Хеер виступає своєрідною жертвою «канонічного виховання». Вона якнайкраще демонструє головний аргумент Джорджа Орвелла
проти релігії, тобто те, що вона перетворює людей на пішаків [2]. Дівчина є головним носієм моральних християнських цінностей. Однак її свідомість обмежена клерикальними канонами і вона не здатна у повній мірі
осягнути їх справжнє значення. Саме тому британська журналістка Рейчел Холліберн називає її анти-героїнею [4]. Постійно перебуваючи під впливом консервативного суспільства та тиском самозакоханого батька,
Дороті розуміє свій християнський обов’язок доволі однобоко, зводячи його до терпимості, смиренності та
жертовності. Віра не лише не приносить їй духовного звільнення та можливості піднятись над сірою буденністю, а навпаки заганяє її у вузькі штучно створені рамки соціальних, церковних та внутрішніх умовностей.
Підсвідомо дівчина прагне прекрасного, проте навіть, залишаючись наодинці Дороті суворо дотримується
власних жорстких обмежень. Символічним вважаємо те, що лише на природі у повній самоті дівчина почувається порівняно вільною, доки не згадує про церковні догми: «Це була містична радість земної краси,
котру вона, ймовірно помилково, розуміла як любов Бога.. Вона одразу ж привела себе до тями… Дороті
взяла колючку дикої троянди і тричі вколола нею руку, щоб згадати про Святу Трійцю»[5]. Це свідчить про
те, що церковні догмати у трактуванні Джорджа Орвелла не мають нічого спільного із духовною свободою та
справжньою вірою. Вони не дають необхідної віри, втіхи чи впевненості у собі, а отже роль релігії у сучасній
автору Англії часто знівельована і доволі атрибутивна. А для сліпо віруючої частини населення,як от головна героїня роману, релігія стає фактором, що негативно впливає на її свободу. Адже саме церковні приписи
стають головними правилами у житті. заміняючи внутрішню, а іноді і зовнішню свободу людини.
Окрім того, Джордж Орвелл неодноразово наголошує на невідповідності форми та змісту у питанні релігії.
Він підкреслює, що часто для віруючих церква стає символом благопристойності та традиційності, а не домом
Божим. Символічним вважаємо закінчення роману, коли Дороті переживає кризу віри, а отже крах ілюзій та
безповоротну зміну світосприйняття. Для неї втрата сліпої віри – особиста трагедія, адже окрім релігії вона
не має життєвих орієнтирів. Проблема в тому, що у своїх переживаннях Дороті одинока, адже стикається із
тотальним нерозумінням оточуючих, для яких релігія ніколи не мала реального наповнення: «Я втратила
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віру...Я більше не вірю, якщо це те, що ти маєш на увазі. Тепер я розумію, що все це було доволі наївно. Але це
розуміння нічого не змінює. Річ у тім, що все, у що я вірила, зникло, а мені нема чим його замінити» [5]. Втім,
Дороті так і не наважується відверто визнати своє релігійне фіаско, вона втратила віру, але її поведінка не
змінилась. Церква продовжує служити їй фасадом, за яким зручно ховатись від проблеми життєвого вибору.
Дороті обирає шлях самообману та самонавіювання. Вона боїться внутрішньої свободу, яку раптово отримала і все ще сподівається повернутись до неусвідомленого слідування канонам віри, тим самим поповнюючи
ряди людей, для яких внутрішня глибина та змістове наповнення замінені зовнішньою атрибутикою. Отже,
Дороті Джорджа Орвелла є уособленням нового покоління англійського суспільства, котре втратило старі
цінності та орієнтири, але не знайшло нових. Більше того, можливість вільно обирати у що вірити змушує
людей переосмислювати життя, і цей процес видається їм надто складним. Релігія більше не відіграє в їх житті
колишньої фундаментальної ролі, а її місце у душі людини залишається вакантним, що і зумовлює внутрішню
розчахнутість та порожнечу.
На відміну від персонажа Джорджа Орвелла, Ата Дахно, головна героїня Івана Багряного із роману «Маруся Богуславка», не мала нічого спільного з релігією та церквою з дитинства. Вона виросла у атеїстичному
радянському середовищі, але схильна бунтувати проти його норм там, де вони обмежують будь-які аспекти її
внутрішньої чи зовнішньої свободи. У дівчини гостро виражене почуття волелюбності, тому її тягне до всього необгрунтовано забороненого. Ата випадково відвідує майже закинуту церкву разом із своїми друзями,
коли намагається дізнатися звідки у її місті Наше лунає дзвін. Спокій і тиша, а також почуття піднесеності та
умиротвореності, котрі Ата відчуває у храмі, подобаються їй, проте їх недостатньо для повного навернення.
Дівчина просто розуміє, що церква та релігія можуть бути оплотом духовності і відкривають для своїх вірян
особливу свободу, дають певну безстрашність. Пізніше, коли Ату намагаються змусити стати донощицею,
шантажуючи походом до церкви, релігія стає для неї способом бунту: «В церкві? В церкві я теж не тямлю
нічого, але я там була і.. може.. знову буду.. і за церкву ви мене можете карати, будь ласка. Що ж до того
чоловіка, то що я про нього можу знати?» [1, с. 312]. Таким чином, для героїні Багряного віра, церква чи просто можливість вільного вибору віросповідання стають виразником внутрішньої свободи героїні, її способом
боротьби із системою.
Типологічні подібності у зображенні авторами релігії, церкви та її представників полягають передусім у
підкресленні нівеляції ролі церкви у суспільстві, у тому, що у романах письменників внутрішня духовність домінує над зовнішньою атрибутикою. У творах Джорджа Орвелла та Івана Багряного внутрішня наповненість
релігії визначає духовну свободу персонажів і протиставляється зовнішній атрибутиці церковних обрядів.
Типологічні відмінності вказують на причини занепаду ролі церкви: у Джорджа Орвелла це зміна людського світогляду та системи цінностей, у Івана Багряного основною причиною виступає політичний режим із
його тиском на людину та її право вільного вибору моральних орієнтирів. Таким чином, у Джорджа Орвелла,
та Івана Багряного релігія та церква як її уособлення неоднозначно впливають на внутрішню свободу людини.
У романі Джорджа Орвелла вони виступають основними обмежуючими факторами, що зазіхають на внутрішню та зовнішню свободу людини. А у романі Івана Багряного навпаки віра та церква допомагають героям
знайти себе та додають впевненості у боротьбі за духовну свободу особистості.
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Система образів та конфліктів оповідання «Ecce homo!»
О. Копиленка в контексті доби
Здійснений аналіз образів та сюжетних конфліктів в оповіданні «Ecce homo!» О. Копиленка дозволяє
окреслити основні тенденції ранньої прози письменника 1920-х рр. Через художнє втілення людських типів
та їх взаємовідносин в умовах нового, післяреволюційного суспільства автор зафіксував у своїй творчості
суперечності радянської доби ще на ранній стадії їх розвитку.
Ключові слова: революційна романтика, урбаністичний простір, тип радянської людини, соцреалізм.
Предпринятый анализ образов и сюжетных конфликтов в рассказе «Ecce homo!» А. Копыленко позволяет
очертить основные тенденции ранней прозы писателя 1920-х гг. Через художественное воплощение человеческих типов и их взаимоотношений в условиях нового, послереволюционного общества автор зафиксировал в
своем творчестве противоречия советского времени еще на ранней стадии их развития.
Ключевые слова: революционная романтика, урбанистическое пространство, тип советского человека,
соцреализм.
Attempted analysis of images and plot conflicts in the A. Kopylenko’s story «Ecce homo!» allows to outline the
basic trends in writer’s early prose of the 1920s. Through artistic expression of human types and their relationships in
the new, post-revolutionary society the author gave in his works contradictions of the Soviet period at an early stage
of their development.
Key words: revolutionary romanticism, urban space, the type of the Soviet man, Socialist Realism.

Згасання наукового зацікавлення творчістю О. Копиленка припало на 1990–2000 рр., коли стартували процеси переоцінки української літератури радянської доби, пов’язані з критичним поглядом на спадщину соцреалізму. До цієї проблеми звернулися багато зарубіжних дослідників (Є. Добренко, К. Кларк, Б. Гройс та
інші), а також вітчизняні автори (В. Хархун). Так сталося, що більшу частину творчої діяльності О. Копиленка
(1930–50 рр.) слід пов’язувати саме з утіленням на практиці цього методу, офіційно визнаного основним для
митців країн СРСР у 1934 році за підсумками Першого Всесоюзного з’їзду радянських письменників [7].
О. Копиленко справді вписався в канон української радянської літератури завдяки численним дитячим
творам, романам про радянську школу «Дуже добре» та «Десятикласники». Однак, як слушно зауважила
О. Пашник, сьогодні, на хвилі пильної уваги до літератури 20‑х рр., спостерігаємо, як «часто ігнорується покоління так званого «червоного відродження», або, за словами Р. Корогодського, «полоненого відродження»,
одним із представників якого і є Олександр Копиленко. У прозовому доробку цього автора ми можемо зафіксувати актуальні проблеми українського відродження 20–30-х: відображення нового ритму буття у постреволюційний період, спроба осягнення граничних основ буття тощо» [6, с. 61].
Йдеться, насамперед, про 1920-ті рр., коли відбулися перші вправи О. Копиленка в красному письменстві,
тобто про час, що маркує глобальні зміни життя українців у його політичному, суспільному, культурному,
духовному та ментальному вимірах (поступове насадження принципів інтернаціональної єдності, провідної
ролі пролетаріату в розбудові нової держави, засудження індивідуальності та проявів націоналізму тощо).
Цією розвідкою ми спробуємо проаналізувати конфліктно-образну структуру малої прози О. Копиленка
на прикладі оповідання «Ecce homo!» (1923), що дозволить не тільки виявити засадничі компоненти ранньої творчості автора, але й окреслити коло проблемних аспектів зародження нової, радянської культурномистецької доби. Вивчення втілених письменником типів персонажів, типів міжособистісних та внутрішніх
конфліктів є дуже важливим для розуміння суперечностей зображуваного ним постреволюційного часу; ці
суперечності виникли на основі зіткнення різних культурно-ціннісних векторів, а згодом вирішилися всеохоплюючим насадженням ідеологічних принципів соціалістичного будівництва. Такі тоталітарні рамки охопили
всі сфери життя людини, виявляючись найвиразніше у мистецтві, що призвело до порушення повноцінної
культурної комунікації українців з іншими народами на цілі десятки років.
Цікаво, що оповідання автора, написані у проміжку з 1923 по 1925 р., критики у своїх рецензіях визначали
як досить вдалі: «Письменник має глибшу спостережливість художника, йому властиві безперечні дані на
серйозного майстра, з виразним нахилом до широкої синтези явищ і процесів соціального порядку» [8, с. 140].
І якщо, аналізуючи збірку «Буйний хміль» 1925 р., О. Білецький характеризував галерею більшості образів як
«обивательщину, уламки старого світу, в оточенні чужої їй революційної життєтворчости» [1, с. 146], тобто як
пережитки минулого, що скоро відійдуть, то на момент виходу книги «Твердий матеріал» 1928 р. присутність
таких само неоднозначних з точки зору їхньої ідеологічної приналежності типів уже викликало у дослідників
обурення – в першу чергу тим, що письменник наважується досі, після десяти років пореволюційної дійсності,
висвітлювати реальні явища з усіма їхніми недоліками. Звичайно, така розстановка акцентів у виборі системи
персонажів оцінювалася як хибна тенденція: «Ми могли б збільшити приклади зі збірника, які показують заховані в ньому в великій кількості елементи занепадницьких настроїв песимізму й невіри <…> Труднощі й
важкі умови, відсталість нашої країни в ньому гіперболізовані й перекручені» [5, с. 65], – усе це замість того,
аби подати «художню правду», тобто правду, зручну для ідеологів соціалістичного суспільства.
Численні порівняння сучасних О. Копиленкові критиків його творчої фігури з М. Хвильовим стосувалися
не тільки художньої манери письма, як то зазначав Я. Савченко: «Найвиразніше можна відчути Хвильового:
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в імпресіоністичній манері подачі слова, у ліричних відступах, у лірико-описових рефренах, у деякій хаотичності композиції, – але й тільки» [8, с. 140]. Помітно, що критик, нібито заради уникнення закидів у наслідуванні, все ж намагався дистанціювати прозу автора-початківця від дещо ідеологічно суперечливої на той
момент творчості М. Хвильового.
Молодший колега автора «Синіх етюдів» вслід за останнім також поділяв проблемну складову його творів,
намагався показати галерею образів тих прихильників Жовтневого перевороту, які виступали не переконаними й твердими борцями за свої ідеї, а багатогранними особистостями, котрі подекуди вже розчарувалися у
визначній ролі цієї події для їхнього життя: «Ми зійшлися з ним на тому, що для мене революція – це музика.
Яка – невідомо, але обов’язково музика. Може, симфонічна оркестра, може – військова, а може, мелодія на
скрипку. Бо я страшенно люблю музику, особливо скрипку. А для нього революція – це могутня життьова
проблема, на вирішення якої він посвятив усе своє життя» [3, с. 299]. Нові суспільно-політичні події знайшли відгук у серцях обох героїв оповідання «Ecce homo!», хоча й значення революції для обох хлопців
є кардинально протилежним: персонаж-оповідач сприймає її на емоційно-чуттєвому рівні, як певний засіб
морально-духовного піднесення для всього народу, а от його товариш Тарас у планах цілком серйозно будує
математичні схеми поширення революційного руху по всьому світові.
Подальше розгортання сюжету демонструє, як поступово обростають суперечностями ці два характери.
Тараса, попри його жагучий запал до роботи над справою революції, виганяють із партії за «злочинне невиконання партійної дисципліни, за інтелігентський підхід до партійної роботи і як зайвий баласт в партії» [3,
с. 301], проте він продовжує шукати шляхів до «всесвітньої революції». Фактично, це образ хлопця, який
горить своєю ідеєю фікс, але виникає враження, що тішать його не майбутні соціалістичні досягнення, а сам
процес філософствування, розбудови теорій і проектів, певне самолюбування в цьому процесові, недарма
виключення з партії відбулося після засідання, на якому Тарас відверто назвав робітників «темною отарою».
Далі суперечність цього образу «революціонера» наростає: дізнаємося про його аристократичне походження,
посаду інженера, виплекану зовнішність, потяг до естетизму. Врешті, він одружується з Вірою, котрій спершу
симпатизував герой-оповідач, дівчиною, що полюбляє театр та зарубіжну класику і проклинає революцію за
те, що позбавила її колишнього комфортного життя. Окрім цього, Тарас ще й погоджується на вінчання та
носіння православного хрестика.
Створений автором-початківцем О. Копиленком образ Тараса можна б було розглядати як актуальний тоді
мотив – пародію на комуніста, що лише прикривається партійністю заради суспільних вигод чи кар’єри, а насправді репрезентує в собі тип «буржуазного міщанина», по суті, контрреволюціонера, вчасно викритого й
вигнаного з лав будівників соціалізму. Однак тут виникає чергова суперечливість, що й викликала обурення в
тогочасної критики, яка очікувала від письменника однозначного трактування образів та їх розподілу на прибічників та противників революційного розвитку. На іншому полюсі образної системи – студент-оповідач, товариш Тараса, котрий також вітає соціалістичні зміни, але так само є неоднозначним у своєму ставленні до них.
«Кімната в мене надзвичайно романтична. Вона в підвальному поверсі – кухня бувшого власника будинку. Напівтемна, нагадує печеру десь на високій горі, а гуркіт вулиць – то грім обвалів і громовиць. Я часто
фантазую, і мені здається, що я великий Прометей, вирвався з неволі і сховався в печері на верхівлі найвищої
гори…» [3, с. 299]. Таке ліричне світосприйняття з точки зору ідеологічної критики можна було б виправдати як певний «революційний романтизм» і визнати персонажа героєм свого часу. Якби не фінальна частина
твору: оповідач, який поселився у місті заради освіти, міг би зі своїм потенціалом прислужитися справі індустріалізації, вирішує конфлікт невідповідності внутрішніх почувань і зовнішніх умов поверненням у село,
до свого рідного степу. Сюжетно такий крок пояснюється особистим потрясінням – новиною про одруження
Тараса з Вірою. Проте існує пояснення й психологічне: з початку твору спостерігаємо негативні конотації в
роздумах героя щодо зображення урбаністичного простору: «…бувають і такі непорозуміння, що хтось іде
собі по вулиці, плюне випадково і прямо в моє вікно – слина й повисне на скло» [3, с.300], «І коли я не витримую, коли мене задушать вулиці, я нестямно біжу за місто, за парк, падаю на землю і притуляюся до неї»
[3, с. 300] і нарешті – «Я зненавидів остаточно місто – мені здається, що на власних раменах я ношу всю оту
вагу шестиповерхових будинків, а вони байдуже так дивляться на мене» [3, с. 306]. Так, на прикладі ранніх
оповідань можна помітити, що систему образів О. Копиленко будує на протиставленні різних векторів світосприйняття (чуттєво-емоційний у оповідача і розумово-ідеологічний у Тараса), а також на опозиції двох
топосів, міського та сільського.
Внутрішній конфлікт героя оповідання «Ecce homo!» був викликаний не стільки умовами міського життя,
скільки невідповідністю омріяних ідеалів революції і їх втілення в навколишньому урбаністичному середовищі як символі нового радянського світу. Наслідком виявилася своєрідна втеча – у степ. Тут оповідач О. Копиленка уподібнюється героєві М. Хвильового Вадимові із «Синього листопаду» (1923 р.), який гине від хвороби саме в розпал урочистої підготовки до свята річниці революції: до останнього подиху промовляючи слова
віри у світле комуністичне майбутнє, Вадим проте постає людиною у відчаї, яку душить не тільки хвороба,
але й відчуття мимовільного вилучення з нової дійсності. Вадим також здійснює втечу, але страшнішу й кардинальнішу, ніж герой О. Копиленка, – втечу з життя. У обох письменників вчорашні мрійники, революційні
романтики недарма показані в побутових умовах, в оточенні нудної рутини й вуличної сірості – ніби «поза
бортом» обіцяного нового ладу. Напевне, так автори спробували передати стан своїх сучасників: революція
настала, щастя й рівність є, але вони весь час десь там, за вікном, в офіційних доповідях партійців, у планах, у
нових революційних мистецьких творах, будь-де, але за межами повсякдення окремої звичайної людини. Так,
може, підсвідомо, але письменники створеними образами зафіксували особливості соціалістичної дійсності,
що згодом у 1930-х рр. перекочували в засадничу базу соцреалістичного мистецтва, а саме – зображення не
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власне реальності, а її проекту, видавання бажаної реальності за сутнісну. Є. Добренко вдало визначив цю
рису соцреалізму: «Механизм реализации социализма и одновременной дереализации жизни я и называю соцреализмом» [2, с. 10].
Напруга в образі оповідача підсилюється зовнішнім конфліктом – на прикладі Тараса видно, що в роботі
партії може не бути місця як для таких пасивних романтиків, як оповідач, так і для активних громадських
діячів, подібних до його товариша, який мріяв надати революції не тільки економічного, але й вищого філософського значення.
Отже, характеристика образів оповідання О. Копиленка «Ecce homo!» дозволяє підсумувати, що вже в
ранній творчості письменник звернув увагу на глибинні суперечності та «тріщини» зовні бездоганної нової
радянської ідеології, породжених нею типів. Надалі ці суперечності трансформувалися в соцреалістичному
методі в абсурдні за своєю природою претензії влади до культури: «Влада не довіряла не художникам, а власне художній мові. Вона прагнула, з одного боку, до максимально жорсткого зв’язку знака і значення, але при
цьому очікувала збереження ефекту природності, відвертості, спонтанності безпосереднього пориву автора,
художньої, а не пропагандистської майстерності» [4, с. 16]. Такі пізніші явища були на рівні художнього чуття
О. Копиленка підмічені у тому числі й у образах з оповідання «Ecce homo!»: і звичайні романтики, і прості
обивателі, що не прагнули бути в авангарді будівників щасливого соціалістичного майбуття, уже виявилися
зайвими для постреволюційного буття, проте досі цього цілком не усвідомили. Ранні оповідання О. Копиленка становлять собою цікавий матеріал для дослідження контексту і всієї творчості автора, і літератури 1920-х
рр., зокрема, звертають на себе увагу біблійні й міфологічні мотиви та образи.
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ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ ІСТОРИЧНИХ ПОСТАТЕЙ І ВИГАДАНИХ ПЕРСОНАЖІВ
(на прикладі роману В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон»)
У статті здійснено спробу виявити особливості художнього моделювання історичних постатей і вигаданих персонажів в українських історичних романах ХХІ ст. на прикладі роману В. Шкляра «Залишенець.
Чорний Ворон».
Ключові слова: історична постать, вигаданий персонаж, фразеологізми, професіоналізми, прислів’я, приказки, епітети, порівняння, метафори, діалектизми, говіркові елементи.
В статье делается попытка выявить особенности художественного моделирования исторических личностей и придуманых персонажей в украинских исторических романах ХХІ ст. на примере романа В. Шкляра
«Залишенець. Черный Ворон».
Ключевые слова: историческая личность, придуманый персонаж, фразеологизмы, професионализмы, поговорки, эпитеты, сравнение, метафоры, диалектизмы, говор.
This article is an attempt to expose and ground peculiarities of artistic modeling of historical personalities and
fictitious characters in Ukrainian historical novels of the 21st century on the example of the Vasyl’ Shkliar’s novel
«Zalyshenets. Chornyi Voron» («The Black Raven, or Stay-Behinder»).
Keywords: historical personality, fictitious character, phraseological unit, professionalism, proverb, epithet,
simile, metaphor, dialecticism, patois.

Факти з історії, історичні постаті не втратили актуальності в літературному дискурсі, незважаючи на досить широку історичну панораму, висвітлену українськими письменниками в різні періоди нашої історії. Подібна зацікавленість зумовлена тим, що кожне покоління прочитує історичні факти, інтерпретує діяльність
історичних осіб з позиції світогляду сучасності крізь призму морально-етичного виховання. Визначальний
вплив на сприйняття історичних образів і вигаданих постатей має саме художнє моделювання автором історичних фактів і осіб.
До вивчення художнього моделювання образів звертались неодноразово різні науковці в різні часи. У
своїй статті ми згадаємо лише тих, хто досліджував особливості зображення історичних постатей і вигаданих
персонажів останнього десятиліття. Серед таких виділяємо: Горбач Н., Лілік О., Стадніченко О., Ткачук М.
тощо. Горбач Н. у своїй роботі досліджувала особливості типізації історичних осіб, засоби характеротворення в історичних романах і повістях Юрія Мушкетика. Лілік О. розглядала специфіку відтворення історичних
реалій, особливості творення образів отамана і повстанців у романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон».
Ткачук М. визначала своєрідність дискурсивної практики Пантелеймона Куліша на прикладі історичного роману «Чорна Рада». Окреслила особливості романтичної поетики, мистецтва моделювання характерів.
У своєму дослідженні ми аналізуємо художнє моделювання історичних постатей і вигаданих персонажів у
історичному романі ХХІ ст. В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон».
Актуальність статті продиктована тим, що незважаючи на значну кількість критичних робіт з вивчення
роману В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон», аналіз художнього моделювання історичних постатей і вигаданих персонажів у романах ХХІ ст. (включаючи згаданий роман В. Шкляра) є недостатнім. Адже, Стадніченко О. у своєму дослідженні звертає увагу на особливості реалізації художньої й історичної правди у романі. Герасименко Л. акцентує на історичній правді твору, наголошуючи на його документальності. Миколаєнко
А. наголошує на сучасному прочитанні історії, історичних постатей.
Мета статті – охарактеризувати особливості художнього моделювання історичних постатей і вигаданих
персонажів у романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон».
Завдання:
– встановити тлумачення життєписів конкретних осіб осмислено в парадигмі «особистість-спільнота-нація», стосунків із владою, можновладцями, народом;
– проаналізувати засоби фіксації змінних процесів внутрішнього світу героїв, зосередження на мотивах
їхньої поведінки, самоаналізів їхніх вчинків і дій, переживань і відчуттів, варіювання форм внутрішнього
мовлення, деталізації зовнішнього портрета (рухів, ліній, поз).
Поява роману В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон» стала резонансним явищем як у культурному, так і
політичному колах. Автор у романі розповідає про історичні події на Західній Україні 20-30 х. рр. ХХ ст., змальовує історичних осіб разом із художніми образами. У романі показано протистояння всередині українського народу між тими, хто змирився з відповідною ситуацією, і тими, хто вирішив боротися проти загарбників,
відстоюючи право вибору і власну свободу.
Домінантною ознакою літератури є те, що вона не перебирає на себе завдань переповідати, дублювати історію, а має свої специфічні обов’язки – звертаючись до минулого, знаходити в його драматичних протиріччях,
складних долях героїв спільні для всіх епох суспільні та моральні орієнтири, збагачувати свого сучасника глибинним досвідом поколінь. Тому, навіть використовуючи дані історичної науки, документи, письменник опрацьовує
їх відповідно до загального задуму історичного твору, його внутрішньої логіки, самовияву, характеру героя.
Звертаючись до документальних свідчень, В.Шкляр зображує історичних постатей поруч з художніми
персонажами. Серед реальних образів: отаман Чорний Ворон, Петро Трохименко, Юхим Терещенко,отамани
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Гупало, Голик-Залізняк, Завгородній; родина Чучупак (брати Василь, Олекса, Петро, Семен). Серед вигаданих персонажів можна виділити найколоритніші: Ходя, Вовкулака, Біжу, чорний ворон тощо. Вигадані
образи є своєрідними і допомагають у зображенні історичної епохи, характеризують менталітет народу. Так,
наприклад, образ китайця Чань (Ходя), якого взяли в полон загін Чорного Ворона: «…в цьому косоокому немає ні краплі страху, ніби він вирушав прямісінько в рай і, сучий син…жодної тіні страху не було в чорних
шпаринках його очей» [11]. Використовуючи у мовленні оповідача лайку, метафору, автор тим самим підкреслює, що повстанці з повагою ставляться до людей різних національностей, якщо вони гідні того. Чорний
Ворон і його однодумці не були націоналістами або нелюдами, які вирізали всіх поспіль, вони лише захищали
своє, відстоювали власну Батьківщину. В епізоді зустрічі Чорного Ворона і Чаня яскраво видно, що після того
як Чань зізнався, що воює за їжу, що це не його війна, що в такий спосіб просто виживає. Отаман забирає
його з собою, бо побачив у ньому сміливість і відсутність страху перед смертю, як дізнаємось пізніше Ходя
виправдає його довіру. Називаючи Ходю собакою, Чорний Ворон не принижує його, а з осторогою ставиться до малознайомої людини. Мовлення персонажів представлено говірковими елементами, діалектизмами,
прислів’ями, приказками тощо. Наприклад, ходя – це діалектична назва у народі китайців. Ще можна знайти:
косоокі, сліпі тощо. У розмові холодноярівці використовують діалектизми, архаїзми: калавурити– стерегти,
амнестія – застаріла форма від амністії, луг – водний настій попелу, що вживався замість мила, варги – губи,
маюфес – жидівський танець, чавунка – залізниця, мухомори- місцеві мешканці, які під загрозою смерті або
з корисливих цілей переходили на бік червоних, твар – обличчя тощо. Увиразнюючи мовлення персонажів,
автор надає реалістичності твору з максимальним наближенням до історичної епохи.
До вигаданих персонажів відноситься і чорний ворон, як свідок багатьох подій, пов’язаних з життям і діяльністю Чорного Ворона і його загону, додає у зміст роману певного містичного забарвлення. Паралель між
цими персонажами починається зі спільної назви, вміщує однакові риси характеру (мудрість, розважливість,
«живучість»), символічною є і їх кончина. Образ птаха увиразнює і підкреслює визначальні риси отамана.
Автор вводить вигадані персонажі у сюжет роману, підкреслюючи образи історичних постатей. У діалогах і
полілогах між історичними і художніми образами з максимальною правдивістю передається дух зображеної
історичної епохи.
Якщо звернутись до ворожого табору, то Петро Никифорович Пташинський також історична постать. Чорний Ворон описує його: «…миршавий чекіст Птіцин (чи Птічкін, чи Канарєйкін, як там його у біса) молоде,
зелене щеня, що рано вбилося в пір’я…, …зросійщений хохол-ренегат» [70]. Зневажливі і принизливі епітети,
метафори підкреслюють ворожість і психологічну напругу в протистоянні представників влади і повстанців.
Головний образ отамана є збірним, адже на початку ХХ ст. не один учасник холодноярівського руху діяв
під псевдонімом Чорного Вороного, що, можливо, по-перше, спричинено символічним підтекстом вказаного образу птаха, по-друге, більшість учасників, з метою захисту своїх родичів і близьких змушені були
змінювати власні прізвища, імена. Будуючи романтичний образ борця-патріота за допомогою психологічно
напружених внутрішніх монологів (які інколи набувають інтимного характеру – стосунки з Тіною), реплік
інших повстанців, красномовних характеристик з документальних хронік. Із донесення Кременчуцького губ
чека Какавишникова: «Черный Ворон –непримиримо хитрый и упрямый враг. Возраста около тридцати.
Высокого роста, черная борода, длинные черные волосы до плечд. Глубоко посаженные глаза тоже темные,
взгляд тяжелый, медлительный, выражение лица суровое..». [12]. Зовнішній портрет широко характеризує
образ отамана, адже крім опису зовнішніх рис передає внутрішній стан, настрій, риси характеру. «Политически грамотен, бывший офицер царской, а потом петлюровской армии…Сын лесничего, сочиняет стихи» [12].
Такі деталі влучно і позитивно характеризують персонаж як прекрасного організатора з тонкою і чуттєвою
натурою, позбавляючи портрет будь-якої суб’єктивності.
Образ отамана подано в парадигмі «особистість-спільнота-нація», адже протягом роману він взаємодіє із
спільнотою (власним загоном), протистоїть спільноті – влади, дбаючи про інтереси своєї нації. Стосунки між
отаманом і його загоном були дружні, будувались на взаємоповазі, взаємодопомозі. Яскравим підтвердженням того є епізод, коли Ходя ціною власного життя захищає Чорного Ворона. Крім того, сам отаман хвилювався і дбав про своїх однодумців, прагнув, щоб вони не зміни свої думки, не корилися комуні. На шляху до
кордону зустрічає загін отамана Ларіона Загороднього на чолі з Зірвиголова і радіє з того, що вони продовжують боротьбу по всій території України, не звертаючи уваги на скрутне становище. Називає їх молодцями,
які продовжують «…нападати на совєтських активістів та іншу більшовицьку мерзоту…» [258], «…важко
боротися з облудою, якщо вона гріє твою останню сподіванку…» [1, с. 222]. Бачачи занепад бойового настрою
повстанського загалу, намагається з розумінням відноситься до того, що повстанці залишають ліси і намагаються сховатись у суспільстві. Чорний Ворон виправдовує їх: «…Ніщо так не придушує чоловіка, як безнадія
….вимести москаля з рідного краю…» [48]. Та навіть у такі хвилини отаман добирає принизливі мовленнєві
конструкції на адресу ворогів народу.
Неоднозначно будуються стосунки між отаманом і нацією. Якщо спочатку боротьби народ підтримував
своїх захисників, то коли радянська влада продрозкладка була замінена продподатком, селяни перестали допомагати повстанцям. Чорний Ворон, розчарований таким поворотом подій, все одно продовжує свою боротьбу проти загарбників, мотивуючи це тим, що не вся нація така, що є люди, які потребують їхнього захисту. У розмові з Калюжним Чорний Ворон залишається непохитним і вірним своїм принципам. Калюжний
намагається схилити отамана до того, щоб повстанці перестали відкрито, ризикуючи власним життям, нехтуючи особистим щастям, адже сам народ вже не хоче ніяких змін. У мовленні Калюжного автор навмисно
використовує художні засоби, які принизливо і зневажливо характеризують мешканців села: «Лупити шкуру
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з тих розжирілих на непі селюків, які готові тебе сьогодні продати…» [257]. На що отаман відказує, що не
всі люди хочуть коритися існуючому ладу і серед них є національно свідомі представники.
Найгостріше будуються взаємини між Чорним Вороном і представниками Радянської влади, адже саме ця
влада називала його «бандитом» за те, що він просто любить свій край, народ, свободу. Характеризуючи суспільно-соціальний стан, отаман добирає найгостріші метафори, епітети, фразеологізми: «Сам сатана вигадав
неп, щоб узяти нас за горлянку» [69], «…сама чорна туга співала тими голосами…» [75], «Саме горе жартувало вустами старого…» [258], «З важким серцем ми рушили далі …» [258]. Подібні мовленнєві конструкції
підкреслюють напругу, надають психологічної гостроти.
Зневага до загарбників підкреслюється найпринизливішими вульгаризмами, лайливими звертаннями, описами: «…Були то невеличкі на зріст, карячконогі, пихаті й нахраписті москалі, довготелесі, товстошкурі
латиші з крижаними очима, вовкуваті й вічно голодні китайці, яких наші селяни називали «сліпими…» [25];
«кацап’юги... дрібні, кривоногі, але дуже мордаті, з пласкими, налитими кров’ю мармизами», «кацапидла»,
«вошива кацапня», «Кацап отетерів» [271].
Щоб підкреслити невігластво, невихованість, не людяність ворогів української нації, автор зображує їх у
найрізноманітніших ситуаціях, в яких вони проявляють себе з негативних сторін. Так, потрапивши у скрутну
ситуацію, проявляють себе як боягузи, не здатні відстояти свою гідність: «Тваю мать! Ємєля, рвьом когті
атсєдова! … Москалюги миттю звітрилися з палати» [37]. Автор підкреслює зневажливе і нелюдське ставлення загарбників до українського народу, наприклад, коли вони знаходять тіло отамана Чучупака: «Давольно
прідуркі! Кто нам павєріт, что ето сам Чучупака! Атвєзьом-ка лучше бандіта к єго радной матушкє! Пусть
палюбуєтся» [18]. Вони зневажають жінок, старих людей, не жаліють дітей. Напавши на Мотринський монастир, ґвалтують монашок, вбивають усіх поспіль, розграбовують святиню.
Зображуючи представників влади, автор вводить в мову професіоналізми з метою відтворити суспільний
лад епохи: «І потяглися до Кременчука всі оті губ ревкоми, парткоми, БеБе, губ чека, військоми та всілякі
інші «коми», яких наплодила комуна»[25]. «Дайоші – кримінальні бандити з дезертирів Червоної армії, котрі
часто маскувалися під повстанців» [156], «Каесемівець–від абревіатури КСМ»[290]. Тим самим В.Шкляр узагальнює образ влади, представники якої не мають облич, імен, а лише виконують певні функції, які нав’язала
їм комуністична партія.
Отже, описуючи боротьбу холодноярівців на чолі з Чорним Вороном, В. Шкляр тлумачить їх життя і
діяльність у парадигмі «особистість-спільнота-нація», загострюючи увагу на стосунках із владою, можновладцями, народом. При цьому близькість повстанців з народом відчувається у мові персонажів. Особливу
естетичну зарядженість текстів, функціональну поліфонічність мови історичних романів творять говіркові
елементи, діалектизми тощо. Семантичну систему творів динамізують, увиразнюють і збагачують тропи, зокрема епітети, порівняння, метафори, а також народні поетично-міфологічні фразеологізми, прислів’я, приказки, синтаксичні фігури.
Автор з особливою увагою ставиться до внутрішнього світу Чорного Ворона, вмотивовуючи його поведінку любов’ю до рідної землі, Батьківщини, свого народу. Хоча в той же час головний персонаж, як і будьяка звичайна людина переживає особисті проблеми (розлука з Тіною). Внутрішні монологи, документальні
свідчення, репліки інших персонажів формують цілісність внутрішнього і зовнішнього світу головного персонажу.
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СИМВОЛІЧНА ТОПОГРАФІЯ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РОЗДВОЄННЯ
ОСОБИСТОСТІ У НОВЕЛІ ЛЮДВІГА ТІКА «РУНЕНБЕРГ»
У статті досліджено функціонування символічної топографії у творі Людвіга Тіка «Руненберг», проаналізовано протиставлення протилежностей як відображення внутрішнього стану та роздвоєння особистості
головного героя новели.
Ключові слова: символічна топографія, символи, протиставлення протилежностей, внутрішній світ,
роздвоєння особистості, новела, персоніфікація, ландшафт.
В статье исследовано функционирование символической топографии в произведении Людвига Тика «Руненберг», проанализировано противопоставление противоположностей как отражение внутреннего состояния и раздвоения личности главного героя новеллы.
Ключевые слова: символическая топография, символы, противопоставление противоположностей, внутренний мир, раздвоение личности, новелла, персонификация, ландшафт.
The article is dedicated to the functioning of symbolical topography in the short story»Runenberg» by Ludvig Tik,
analysis of contradictions contrast as the reflection of inner state and double identity of the main character in the short
story is provided.
Key words: symbolical topography, symbols, contradictions contrast, inner state, double identity, the short story,
personification, landscape.

Романтизм як певний тип культури в різних країнах мав свої національні особливості. У Німеччині уся
інтелектуальна енергія вихлюпнулася в галузь теорії, що знайшло відображення в філософсько-естетичних
пошуках, художній літературі, роботі славнозвісної школи Єнських романтиків.
Людвіг Тік (1773-1853) – один з найбільш талановитих представників цієї школи та найвідоміший прозаїк німецького романтизму. Він увійшов в історію німецької літератури передусім як обдарований новеліст.
Письменник створив жанр романтичної новели-казки, яка глибоко передавала романтичне сприйняття світу.
Людвіг Тік писав також романи, драми, займався перекладами та керував Дрезденським театром. Його діяльність була багатогранною і плідною, особливо у період праці у Єнському гуртку. Вагомим внеском німецького романтика у світову літературну і культурну спадщину є систематизація і видання творів Новаліса,
Вакенродера, Шеллінга, братів Шлегелів. Його перу належать твори «Мандри Франца Штернбальда», «Кіт
у чоботях», «Білявий Екберт», «Принц Цербіно», «Світ навиворіт», «Історія пана Вільяма Ловеля», «Життя
ллється через вінця», «Ельфи», «Руненберг» та ін [2].
Проблемами німецького романтизму займалися у різний час Берковський Н.Я., Григоренко О.П., Данилевський Р.Ю., Карельський А.В., проблему символа у працях німецьких романтиків досліджували Аверінцев
С.С. [4] та Лосєв А.Ф. [3].
Аналіз термінів «символ» та «символічна топографія» у літературознавстві дозволяє стверджувати, що
художній символ – це універсальна категорія естетики, яку можна пізнати, співставляючи її зі суміжними
категоріями образу, з одного боку, і знаку – з іншого. У загальному значенні символом вважають образ, який
розглядається в аспекті знаковості, і, який є знаком, який наділений органічністю міфу і невичерпною багатозначністю образу [4]. Будь-який символ є образом і будь-який образ, до певної міри, є символом. Проте, якщо
категорія образу передбачає предметну тотожність, то категорія символу робить акцент на вихід образу за
власні межі, на присутність певного смислу, частково переплетеного з образом, але не тотожного йому.
Актуальність дослідження зумовлена зростаючим зацікавленням науковців до проблеми внутрішнього
стану особистості та відображення її у літературі. Символічна топографія відкриває новий погляд на символіку, яку використовували романтики того часу у своїх творах, та дозволяє краще зрозуміти протилежності
людського «Я».
Об’єктом дослідження обрано новелу Людвіга Тіка «Руненберг».
Предмет дослідження: символічна топографія у новелі «Руненберг».
Метою статті є дослідити функціонування символічної топографії у творі, проаналізувати протиставлення символів (рівнина і гора; світ рослин і каміння) як відображення внутрішнього стану та роздвоєння особистості головного героя новели.
Новела «Руненберг» (написана у 1802, опублікована у 1804 р.) є характерною для світосприйняття Людвіга
Тіка. Це – історія людини, життя якої отруєне бажанням збагачення. Герой новели – селянський парубок Крістіан, який народився на рівнині у родині працьовитого землероба. Він мирно жив у селі, допоки в його життя
не втрутилися нечисті сили. Хлопець покидає дім, стає мисливцем та вирушає в гори. У романтичній літературі
гори постають символом зла, місцем існування ворожих людині духів. Тут Крістіан зустрічає фею, яка вчить
його, як можна швидко розбагатіти. Проте золото, не зароблене власною працею, стає для нього причиною усіх
бід. Посуха нищила його поля, а худоба почала гинути від хворіб. У розпачі хлопець знову йде в гори. Жадоба
легкого збагачення не дає йому спокою. У рідні краї він повертається через багато років божевільним старцем.
Переможно він кидає на землю важкий мішок, який наповнений не золотом, як йому здавалось, а черепками.
Усі нещастя Крістіана є своєрідним покаранням за його зраду звичаям та традиціям простого селянського жит© Л. Я. Левицька, І. С. Микитка, 2014
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тя. Засуджуючи нечисті, диявольські джерела збагачення, Людвіг Тік прославляє працю. Демократичні погляди, любов до природи та чесна праця є найпривабливішою рисою світогляду письменника.
Аналіз новели дозволяє стверджувати, що вона побудована на протиставленні двох світів. Використовуючи
символічну топографію, автор проводить чіткий контраст між суб’єктами та об’єктами у трьох вимірах (рівнина – гора, рослинний світ – світ каміння, протиставлення жіночих образів: Елізабет – жінка з Руненбергу).
Рівнина у новелі відповідає усталеному, впорядкованому, розміреному життю. Якщо розглядати просторово, то тут йдеться про дві різні рівнини: на північ від гір знаходиться рідне село Крістіана і його рідний будинок, на південь від гір – рівнина з селом, де знаходиться його нова батьківщина. Північна частина рівнини
описується з його спогадів. Почуваючись самотнім, він описує рівнину як низовину: «in der man rund umher
keinen Berg, kaum eine Anhöhe erblickte» [6] – де і в згадках не було гір, не було майже жодної височини. Він
представляє свою батьківщину, як краєвид, де лише поодинокі дерева були прикрасою зеленого лану, але зате
луки, гладкі ниви і сади тяглися наскільки сягає око «…wenige Bäume schmücken den grünen Plan, aber Wiesen,
fruchtbare Kornfelder und Gärten […] so weit das Auge reicht…» [6]. Широкі рівнини, безкрає небо здавались
йому похмурими, все було для нього важким і сумним.
Людським «еквівалентом» цього ландшафту є батько Крістіана. Він був садівником в замку і міг цілими
днями займатися рослинами: «Er war Gärtner im Schloss […] und konnte sich tagelang unermüdlich mit ihrer
Wartung und Pflege abgeben». [6]. Саме тут зображено рутину буття і виконання повсякденних обов’язків в
усталеному житті на рівнині, сенсу якого не може зрозуміти Крістіан.
Після пригод на горі Руненберг хлопець знову сумує за людьми і звичним життям, яке йому раніше здавалося нудним. Він покидає гори та іде у південному напрямку і знову потрапляє на рівнину. Герой бачить
місцевість, яка дуже схожа з його батьківщиною. Тут також все впорядковано: «… engen Gärten, die kleinen
Hütten, […] die gerade abgeteilten Kornfelder…» [6]. І всі декорації цієї місцини здаються Крістіану ідилією, яка
захоплює його «…mit unbeschreiblich süßer Wehmut…» [6]. Він прагне безпеки та затишку людського суспільства, відчуваючи, що більше ніколи не стане частиною цієї спільноти, оскільки те, що пережив на Руненбергу,
його надзвичайно вразило. Нове життя на рівнині протікає циклами, які повторюються в ритмі пір року. Цей
ритм характеризується швидкоплинністю подій та самого життя, зрештою. Коли Крістіан прижився у селі,
одружився та заслужив повагу односельців, до нього приходить це осмислення швидкоплинності. Роздуми
чоловіка про дружину свідчать про мінливість його вдачі «…heut ist Elisabeth nicht mehr ein blühendes und
kindliches Mädchen, ihre Jugend ist vorüber,…» [6].
Порівнюючи опис ландшафту з тим, що відбувається в душі Крістіана, стає зрозуміло, що рівнина є відображенням його «супер-его». На рівнині знаходиться реальне життя в людській спільноті. Воно характеризується рутиною, одноманітністю, однорідністю і швидкоплинністю. Відтак, це – соціальна взаємодія людей,
обмін емоціями, такими, скажімо, як радість чи горе. Для того щоб інтегруватися у це життя і в суспільство,
потрібно мати високий ступінь адаптації, компромісу і правил. Ці правила людина вивчає в ході її соціалізації.
При цьому потрібно також вчитися контролювати свої емоції. Крістіан, як всі молоді люди легко піддається
спокусам, дає волю своїм бажанням і переконанням, прагне зробити щось особливе, ігноруючи смертність. З
точки зору натурфілософії раннього романтизму рівнину можна порівняти з раціональним і розумним.
Зображення гори є також символічним. Автор робить це за аналогією до опису рівнини. Хоча Крістіан на
початку розповіді знаходиться саме в горах, вони виступають лише як декорація. Він сидів високо в горах,
роздумуючи «... im innersten Gebirge nachdenkend..». [6]. Самотність є характерною рисою його життя в горах.
Символи рівнини та гори виступають прототипами кардинально протилежних емоцій героя. Наскільки негативно висвітлює Крістіан обмеженість рівнини, настільки позитивно розповідає він про своє захоплення
горами. Він уявляв собі високі гори, ущелини і соснові ліси, його уява створювала величезні скелі «...stellte
mir hohe Berge, Klufte und Tannenwalder vor; meine Einbildung erschuf sich ungeheure Felsen..». [6]. Без сумніву,
його приваблює полювання: «das Getöse der Jagd, die Hörner, und das Geschrei der Hunde» [6]. Цією цитатою автор змальовує його пристрасне бажання до пригод і прагнення вирватись з рутинного життя на рівнині. Його
прагнення було таким сильним, що гори, раніше чужі для нього, він вважав своєю батьківщиною: «...die ich für
meine Heimat ansah» [6]. Проте, опинившись високо в горах, він пізнає самотність як основну преференцію гір.
Ці події в горах свідчать про те, що вчинки Крістіана не є свідомими діями, а відбуваються наче у сні. До
Руненберга він летів, немов на крилах «...wie beflugelt..». [6], його притягував небезпечний шлях. Здається,
що і гори, і таємнича, зловісна природа, говорить з ним. Голі стіни сердито кликали його, безодня, яка розкинулась під його ногами, могла проковтнути його «...die kahlen Wande riefen ihn wie mit zurnenden Stimmen
an [...] Tiefe, die unter ihm gahnte und ihn zu verschlingen drohte,..». [6]. Його початкова пригодницька уява про
гори поступово перетворюється в невідоме загрозливе відчуття, яке він не може оцінити реально і з яким не
може впоратися.
Контраст гори з рівниною увиразнюється чіткими змінами часу. Все, що пов’язане з горами, відбувається
раптово і швидко, на відміну до рівнини, де все – значно рутинніше та повільніше. Коли Крістіан обезсилений і напівсонний спускається з гори, можна побачити його подібний до трансу стан «... schwindelnd und
halb schlafend die steile Hohe hinuntersturzte» [6]. Він не розуміє, що з ним: то йому ввижається, то вчувається
щось, то він захоплений, то розчарований. Крістіан повністю перейшов у володіння демонічної сили гір і
звільнитись від неї може лише власними зусиллями і лише на той час, коли розпочинає нове життя на рівнині. Внутрішній боротьбі героя відповідають суперечливі відчуття, які він переживає на горі. Він зустрічає
незнайомця, який йому видається старим знайомим: «...dunkte dem Junglinge bald ein alter Bekannter zu sein»
[6]. На Руненбергу він відчував таку велику радість в серці, яка переростає поступово у страх: «eine so große
Freudigkeit in seinem Innern, dass sie zu einer Angst emporwuchs» [6]. У горах багато незрозумілого, все відбу-
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вається, ніби в якомусь мареві. Протиставляючи реальність та фантазію, автор використовує місяць і ніч як
символи гір, а день і сонце виступають символами рівнини. Отже, гори ототожнюються з чимось надприроднім, ірраціональним і невідомим. Оскільки рівнина є синонімом «супер-его» Крістіана, то гори відображають
його темну, приховану частину особистості.
Природа, як органічний світ рослин і неорганічний світ каміння, створює протилежність, яка відображає
внутрішню роздвоєність Крістіана. Світ рослин відповідає рівнині, в той час, як каміння можна віднести до гір.
Варто відзначити, що світосприйняття Крістіана змінюється впродовж життя залежно від його місцеперебування. Рослинний світ, який справді є живим, здається йому мертвим, тоді, як світ каміння здається йому
живим. Після того, як не зміг реалізуватися в реальному житті, і мисливське життя не виправдало всіх його
очікувань, чоловік намагається віднайти собі місце у світі надприродного. І при цьому не важливо, чи всі наступні події справді відбувались, чи їх створила тільки його фантазія. Уява відповідає світосприйняттю героя,
вона відображає його душевний настрій і є для нього реальністю. В кінці він втікає в свій безмежний внутрішній світ, який робить його життя в людському оточенні неможливим, оскільки його ніхто не може зрозуміти.
Спочатку складається враження, що Крістіан не розуміє мови природи. Коли сидів біля струмка, йому
здавалось, що хвилі розповідали йому незрозумілими для нього словами про тисячі речей: «…und es schien
ihm, als wenn ihm die Wogen in unverständlichen Worten tausend Dinge sagten, …» [6]. Тут до нього приходить
відчуття бездомності і відчуження. Лише на шляху до Руненберга, пробуджується в ньому розуміння мови
природи. Місяць вказував йому світлою доріжкою прямо на руїни, з глибини до нього розмовляли потічки
і шуміли ліси, вони вселяли в нього відвагу: «…der Mond wies mit einer hellen Straße nach den Trümmern
aus der Tiefe redeten ihm Gewässer und rauschende Wälder zu und sprachen ihm Mut ein». [6]. Шлях до Руненбергу можна розуміти, як шлях до його внутрішнього світу. Посередником тут виступає незнайомець, постать
якого можна розглядати як невіддільну частину Крістіана, оскільки той з’являється зовсім раптово, проте
вже зовсім скоро здається Крістіану старим знайомим. Світ каміння і металу, шахти, в яку він потрапив під
час пригод на Руненбергу, був у романтиків особливим шифром до глибини людської душі. На відміну від
Крістіана, незнайомець розуміє мову природи, бо, як він каже, гірські потічки розповідають йому вночі чудові
історії. Крістіан досягає цього стану лише наприкінці новели, коли він щезає в старій шахті за невимірним
багатством.
Вирішальним моментом для «входу» Крістіана в світ каміння є пригода, яка сталася з ним на Руненбергу. Тут відбувається його фактичний перехід від реального до нереального світу, занурення в глибину його
внутрішнього світу, його психіки. Він піднімається на гору Руненберг, яка знаходиться на недосяжній висоті
і яка манить небезпекою невідомого. Тут йдеться про безодню, про ту глибину, яка могла проковтнути його:
«Tiefe, die unter ihm gähnte und ihn zu verschlingen drohte» [6]. Крістіан боїться втратити контроль над собою,
тому що він може впасти у безодню. Коли він нарешті досягає вершини, він дивиться крізь вікно в кам’яній
стіні. Це вікно є символічним, через його отвір можна побачити глибину своєї душі.
Остаточний перехід до світу каміння відбувається з появою на Руненбергу жінки. Отримавши від неї табличку, оздоблену різними камінцями, Крістіан сприймає це як знак. З цього моменту він стає частиною
кам’яного світу, який тягне його назад, всупереч внутрішній боротьбі та намаганням повернутись до людей.
Після кількох років спокійного життя в сільській спільноті прагнення Крістіана бере верх над ним, і він
віддаляється від своєї родини. Символічним є те, що знову ж таки це відбувається через незнайомця. Він
передає Крістіану певну суму грошей на зберігання, які також виступають символом світу каміння. Більше
того, він стає жертвою блиску золота і все більше піддається внутрішнім «хитанням», які спонукають його
покинути суспільство. Батько героя, якого автор змальовує як протилежність до незнайомця, дізнається про
жадібність сина до грошей і намагається привести його до тями. Проте, наміри батька зазнають краху. Він
здогадується про значення кам’яної таблички і про долю, яка чекає на сина.
Отже, протиставляючи батька Крістіана незнайомцю, автор продовжує лінію протилежностей: садівника,
який має дар спілкуватись з природою, та незнайомця, який розуміє мову каміння. Незнайомцю Крістіан розповідає, що його батько вміє розмовляти з рослинами, він знає все про те, як вирощувати і доглядати їх: «…er
behauptete, er könne fast mit ihnen sprechen; er lerne von ihrem Wachstum und Gedeihen» [6].
Символами роздвоєності внутрішнього світу героя виступають також образи жінок. Хоча дві жінки – Елізабет і жінка з Руненбергу – дуже подібно зображені, без всяких ознак індивідуального характеру, вони є
символічним відображенням двох сторін особистості Крістіана, так само як і зображення форм ландшафту.
Елізабет, як і рівнина, та органічний світ рослин, відповідає впорядкованому, морально-коректному, нормальному і благочестивому життю в людській спільноті. Відтак жінка з Руненбергу – це еротична спокуса, нестриманість, імпульсивність. Цей контраст дуже чітко простежується, коли Крістіан вперше зустрівся з обома
жінками. Постать лісової чаклунки з’являється під час зустрічі на Руненбергу. Тоді як Елізабет він вперше
бачить у сільській церкві у південній частині рівнини під час свята урожаю. Це свято в своїх релігійних рамках є також протилежністю до того, що було на горі. Тут, на рівнині, смиренні люди дякують богу за плоди
органічної природи, а там, на горі, поклоняються світу каміння і кристалів.
Навіть у зовнішньому вигляді обох жінок можна побачити різницю. Елізабет – худа, з білявим волоссям
і з голубими очима: «…schlank und blond, ihr blaues Auge glänzte von der durchdringendsten Sanftheit…» [6].
Вона була скромна і побожна, в церкві здавалось, що серед усіх інших вона була найуважніша. Жінка з Руненбергу зображена як велика жіноча постать, яка не була схожа на смертну, вона здавалась йому величною і
могутньою. Крістіан був зачарований її неземною красою: «…und ihre schweren schwebenden Locken bildeten
um sie her ein dunkel wogendes Meer, aus dem wie Marmor die glänzenden Formen des reinen Leibes abwechselnd
hervorstrahlten…» [6].
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Почуття Крістіана до обох жінок є також тотально протилежними. Спокійні і чисті почуття до Елізабет
протиставляються неприборканим та нестримним почуттям до жінки з Руненбергу. Перехід Крістіана у світ
каміння відбувається немов якийсь ритуал. Пізніше він знову повернеться до цієї жінки, незважаючи на даремні прагнення знайти себе у нормальному житті.
Жінка з Руненбергу є персоніфікацією неорганічної природи, вона висвітлює неприборкану фантазію
Крістіана та відображає прагнення романтиків до безмежної, неземної і безсмертної любові, яку важко знайти в повсякденному житті. Світ каміння здається Крістіану сильним, древнім і взагалі якимось неземним, і
про неї він говорить як про високе вічне щастя. Поєднання героя з нею є віддзеркаленням його внутрішнього
світу. Він закривається в собі і живе в своїх фантазіях, тобто те, що відбувається в його душі, він сприймає як
реальність. І чи вона показана в формі каміння, яке до нього розмовляє, чи незнайомця, чи лісової жінки – це
все не відіграє великої ролі, оскільки всі вони є відображенням найглибших комірок його душі. Власне Крістіан сам не розрізняє, а навіть ототожнює ці постаті. Коли він вперше зустрічає стару жінку в лісі, він думає,
що це незнайомець, потім що це – жінка з Руненбергу. Змальовуючи контраст між Елізабет і королевою гори,
автор символічно відображає роздвоєння Крістіана. Хоча він має успіх у суспільстві, одружується з найкрасивішою жінкою у селі, і є повністю інтегрованим у сільську громаду, він покидає все набуте заради здійснення
свого внутрішнього прагнення до примарного збагачення.
Аналізуючи текст, чітко виокремлюються два рівні: опис тексту і тлумачення різних пластів його символіки. Трактуючи символічну топографію у досліджуваній новелі, приходимо до висновку, що зміст символу
реально існує лише в глибині людського спілкування, в межах ситуації внутрішнього діалогу, поза якою можна спостерігати лише порожню форму символу.
Наведене вище дозволяє стверджувати, що Л. Тік показав, як повільно та фатально спотворюється душа,
прагненням якої є лише жадоба збагачення. Романтична, до всього відкрита та чуйна душа героя поступово
трансформується у жорстоку, мілку натуру, якою заволоділа єдина мета – золото. Герой неодноразово робить
спроби повернутися до повсякденного життя, проте сила спокуси є надто великою. У золоті йому ввижається
влада над світом. Однак, насправді воно не дає людям влади, а стає владним над ними, робить їх рабами. Вивчаючи символічну топографію у новелі, ми не лише розглянули її як об’єкт, а й одночасно дозволили автору
звернутися до нас та бути партнером нашої розумової праці.
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РІВНІ РОЗУМІННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ
(на матеріалі оповідання Дж.Д. Селінджера «A Perfect Day for Bananafish»)
У статті надаються визначення поняттям філологічна герменевтика, розуміння та рівні розуміння. Розглянуто особливості та основні характеристики процесу розуміння художнього тексту, а також рівні розуміння тексту з точки зору поетапної розумової діяльності читача. На матеріалі оповідання Дж.Д. Селінджера представлені та проаналізовані приклади роботи читацького мислення на всіх рівнях розуміння тексту.
Ключові слова: філологічна герменевтика, розуміння, рівні розуміння.
В статье представлены определения понятий филологическая герменевтика, понимание и уровни понимания. Рассмотрены особенности и основные характеристики процесса понимания художественного текста,
а также уровни понимания с точки зрения поэтапной мыслительной деятельности читателя. На материале
рассказа Дж.Д. Сэлинджера представлены и проанализированы примеры работы читательского мышления
на всех уровнях понимания текста.
Ключевые слова: филологическая герменевтика, понимание, уровни понимания.
There are presented definitions of the following terms: philological hermeneutics, perception and levels of
perception in the article. The author reviews the peculiarities, general properties of the process of text’s perception and
presents the levels of perception as the phased procedure of mental work of the reader. There is presented the analysis
of the process of perception according to its levels, and examples from the short story by J.D. Salinger are given.
Key words: philological hermeneutics, perception, levels of perception

Відкриваючи нову книгу, більшість читачів сподіваються отримати новий досвід, відчути емоції та пережити разом з героями хвилюючі життєві перипетії. Читання тексту, сприйняття його як знакової системи є
лише першим етапом роботи читача для досягнення поставленої мети, саме розуміння художнього тексту є
основою процесу комунікації, який відбувається при взаємодії автора, тексту та читача. Варто мати на увазі,
що актуальність дослідження процесу розуміння художнього тексту обумовлена, преш за все, труднощами
виконання герменевтичного акту та його пояснення с точки зору науки та логіки.
Проблема розуміння текстів культури стала об’єктом дослідження філологічної герменевтики, що підтверджують праці багатьох науковців, таких як: Г.І. Богін, М.М. Макеєва, Н.І. Колодіна, Г.П. Щедровицький,
С.Г. Якобсон. Серед найвидатніших робіт, що досліджують процес розуміння читачем художнього тексту
слід відзначити «Надбання здатності розуміти» [3] Г.І. Богіна, що присвячена питанню можливості навчатися
та навчити розумінню та «Замітки до визначення понять «мислення» та «розуміння»« [7] Щедровицького Г.П.
та Якобсона С.Г., в якій науковці представили ідею взаємодій операцій мислення та розуміння. Однак, процес
розуміння, відповідно до його рівнів, на прикладі художніх творів є мало дослідженим та описаним у наукових працях.
Метою статті є аналіз процесу розуміння читачем художнього тексту з точки зору наявних рівнів розуміння на матеріалі оповідання Дж.Д. Селінджера та визначення особливостей цього процесу при роботі з текстом
іноземною мовою.
Відповідно до мети було поставлень такі завдання: надати визначення понять «філологічна герменевтика»
та «розуміння», відзначити особливі аспекти розумової діяльності реципієнта під час розуміння тексту та їх
відповідність певним рівням, проаналізувати рівні розуміння на прикладі оповідання Дж.Д. Селінджера «A
Perfect Day for Bananafish».
Питаннями розуміння та інтерпретації художнього тексту з наукової точки зору займається філологічна
герменевтика. Згідно з визначенням Г.І. Богіна, філологічна герменевтика – наукова дисципліна, що вивчає
процеси розуміння тексту. Предметом вивчення філологічної герменевтики є розуміння – «розсуд і освоєння
ідеального, представленого в текстових формах» [2, c. 29]. З герменевтичної точки зору методологія читання
та інтерпретації текстів дає підстави для створення методик розуміння будь-яких текстів.
Розглядаючи теоретичні питання філологічної герменевтики, принципово необхідно мати на увазі, що в
основі всього процесу розуміння лежить здатність користуватися мовою як знаковою системою. Зрозуміти
текст, освоїти його змістовність – значить звернути весь свій досвід на текст і при цьому прийняти його змістовність так, щоб вона стала частиною досвіду самого читача [3]. Реципієнт прагне до істинності розумінні,
але він є особистістю і розуміє текст своєрідно. Різницю у розумінні тексту більшість дослідників пояснюють
різноманітними особливостями читачів: фізіологічними, індивідуально-психологічними, віковими, соціально-історичними та іншими [2, с. 38]. Художній текст здатен сприяти створенню певного горизонту розуміння
реципієнта, який розширяється у процесі сприйняття, а отже процес розуміння відбувається при збігу горизонту, заданого автором та того, який вибудовує для себе читач у процесі рецепції тексту.
М. М. Бахтін у своїй праці «Естетика словесної творчості» наголошує, що текст-твір розуміється як діалогічна зустріч двох суб’єктів, занурених у нескінченний культурний контекст, що вимагає особливого методу-розуміння: «... розуміння ніколи не буває тавтологією або дублюванням, бо тут завжди двоє і потенційний
третій..». [1, с. 311]. Згідно з М. М. Бахтіним, розуміння включає в себе чотири акти: сприйняття тексту,
впізнавання і розуміння значення в даній мові, впізнавання і розуміння в контексті даної культури, активне
діалогічне розуміння.
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У статті «Замітки до визначення понять «мислення» та «розуміння»« Щедровицький Г.П. та Якобсон С.Г.
висловлюють ідею того, розуміння є складним аналітико-синтетичним процесом розумової діяльності, але
при цьому воно не тотожне мисленню [7]. Мислення в акті комунікації виступає як операційно-об’єктивне
виділення або творення змісту і вираження його паралельно створюваною знаковою формою тексту. За допомогою розуміння відтворюється структура змісту, що був закладений в тексті. Розуміння здійснюється за
допомогою мислення, і в той же час мислення здійснюється серед іншого за допомогою розуміння. Так само
важливо відрізняти розуміння та знання. Розуміння без знань не можливе, але використання відомої інформації у процесі розуміння повинно бути осмисленим, тобто у процесі розуміння художнього тексту реципієнт
спирається на наявні знання та відбудовує за їх допомогою загальний зміст.
Згідно з дослідженнями М.М. Макєевої, основними характеристиками розуміння є – цілісність, повнота
і естетична адекватність. Цілісність – одна з найважливіших якостей повноцінного розуміння художнього
тексту, при якому всі образи, ситуації, описи взаємопов’язані в єдине ціле і підпорядковані ідейно-художній
спрямованості твору. При цілісному розумінні тексту реципієнт сприймає всі елементи змістовності як єдине
ціле. Повнота розуміння означає відсутність пропусків тих частин тексту, які мають в даному творі важливе
морально-естетичне значення. Естетична адекватність розуміння передбачає відповідність результатів розуміння художньому змісту твору, при цьому читачеві необхідно надати інтерпретацію твору для забезпечення
максимальної адекватності [6, c. 39].
Власне лінгвістична типологія розуміння не припускає ієрархічного розташування типів розуміння, тобто
типи розуміння знаходяться на одному щаблі, однак при звертанні тієї ж типології на ситуацію читання іноземною мовою у виконанні реального реципієнта, що лише опановує готовність читати художню літературу
із глибоким осмисленням, ми зіштовхуємося з ієрархічним розташуванням типів розуміння тексту. Г.І. Богін
виділяє наступні три рівні розуміння:
1. Перший рівень – семантизуюче розуміння, тобто «декодування одиниць тексту, що виступають у знаковій функції». Цей тип розуміння, найчастіше, має місце при порушеннях значеннєвого сприйняття тексту
в умовах оволодіння іноземною мовою (або в умовах засвоєння тих або інших його одиниць), наприклад, у
ситуації, де читачеві серед знайомих слів зустрілося невідоме слово, що підлягає семантизації.
2. Другий рівень – когнітивне розуміння, що виникає при подоланні труднощів в освоєнні змісту, який
лежить в основі складових тексту, даних читачеві у формі тих самих одиниць тексту, з якими зіштовхується
семантизируюче розуміння. При когнітивному розумінні залучається наявний досвід та знання реципієнта та
розширюється інформація, отримана при семантизуючому розумінні.
3. Третій тип – розуміння, що розпредмечує, постійно має місце при роботі з ідеальними реальностями.
«Розпредметити» – значить відновити при звертанні рефлексії на текст якісь сторони ситуації мислення продуцента. Такий тип розуміння найчастіше буває звернено на тексти оригінальних художніх творів [2, c. 59].
Розглянемо процес розуміння на всіх його рівнях на прикладі оповідання Дж.Д. Селінджера «A Perfect Day
for Bananafish», яке вперше було опубліковано в 1948 році в журналі «Нью-Йоркер», а пізніше стало частиною
циклу «Дев’ять оповідань».
Кожному читачеві творів Дж.Д. Селінджера стає зрозуміло, що у пошуках еталону любові, добра і краси він часто звертається до ідеалів античної та середньовічної філософії Індії, а також до ідей індійського
Відродження з його спробами сформулювати концепцію ідеальної людини. Тут вже набуває силу поняття
спрямованої рефлексії, тобто надалі реципієнт вже шукатиме потаємний зміст творів і намагатиметься розкрити його. Ця інформація сприяє правильному розумінню ідеї твору та створенню відповідного горизонту
очікування.
Слід відзначити, що семантизуюче розуміння є особливо важливим етапом при роботі з іноземним текстом. У даному випадку причинами нерозуміння окремих слів може стати незнання їх в англійській мові, наділення автором певних слів особливим значенням, до якого реципієнт не був готовий. Так починаючи роботу з
оповіданням читач перш за все звертає увагу на його назву, а саме використання слова bananafish. Відповідно
до визначення словника, так називають у США сорт звичайного оселедця [4, c. 33]. На першому етапі знайомства зі словом працює семантизуюче розуміння, але для розкриття повного значення цього недостатньо.
Надалі реципієнт переходить на другий рівень – когнітивного розуміння. Слово «банан», обігране
Дж.Д. Селінджером у центральному епізоді новели, в індійській народній етимології постійно зв’язується з
любов’ю. Слід відзначити, що почуття любові не завжди вважається в давньоіндійській релігійній філології
позитивною емоцію та не завжди розглядається як умова щастя. У традиційній символіці Індії банан – знак
слабкості [5]. Любовний настрій оповідання має песимістичний зміст, тому що любов викликає в людини низинні почуття. Навіювання негативного настрою по відношенню до плотської любові за замислом Дж.Д. Селінджера, повинно було посилити основну реалістичну лінію оповідання, що розповідає про самотність героя
в чужому і неприйнятному для нього світі.
На цьому етапі розпочинається рівень розуміння, що розпредмечує. Відбудовуючи етапи розумової діяльності автора-продуцента, читач розширює свій горизонт розуміння та, формулює для себе ідею художнього
твору. Останнім компонентом відбудови стає історія, яку розповідає головний герой своїй маленькій подрузі
про життя «рибки-бананки»: «But once they get in, they behave like pigs. Naturally, after that they’re so fat they
can’t get out of the hole again. Can’t fit through the door» [8, c. 13]. «Рибка-бананка» – слабка людина, що мешкає
в життєвому морі, океані пристрастей [4, c. 36]. Рибка поглинає банани в непомірній кількості й гине – слабку
людину обурює спрага життя, прагнення до почуттєвих задоволень і радостей. Це приводить до загибелі, але
трагічною письменник називає зовсім не смерть, а життя, що знову породжує нескінченні бажання.
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Ще одним яскравим прикладом роботи розуміння на всіх його рівнях є тлумачення ім’я головного героя.
На початковому етапі відбувається семантизуюче розуміння, та розширення його значення. Головного героя
в оригіналі оповідання звуть Seymour Glass, але зовсім не випадково його маленька подруга кличе його «See
more», що означає «бачити більше», тобто від цього героя очікується повніше сприйняття навколишнього
світу, або навіть актуалізація уваги читача на зовсім непомітних на перший погляд аспектах оточення.
У підтвердження цього на рівні когнітивного розуміння реципієнт здатен виділити сугестивний зміст,
здавалось би, звичайної історії в ліфті готелю, коли Сімор, піднімаючись у ліфті після пляжу, забороняє незнайомій жінці дивитися на свої босі ноги. У східній, античній й християнській міфологіях, нога є символічним
зображення душі, духу [5]. Ця аналогія надає підставу для висновку про те, що Сімор настільки чутливий, що
навіть ненавмисне вторгнення в його духовний світ (тобто випадковий погляд на його босі ноги) жахає його.
Дана ситуація підкреслює наявність в оповіданні теми відчуження особистості в суспільстві, у даному випадку Сімор постає відокремлено від оточуючих його людей З психологічної точки зору йому важко знаходитися
в суспільстві та відкриватися йому, так на березі моря він соромливо ховає своє тіло під халатом, та здатен
спілкуватися лише з маленькою дівчиною.
Самогубство Сімора розкриває загальну ситуацію для читача оповідання, його чутлива душа не здатна
протистояти суспільним канонам. Так у поєднанні з історією про рибку-бананку на рівні розуміння, що розпредмечує, реципієнт розуміє, що духовна хвороба слабких людей не дає їм змоги стати гідними членами
суспільства та змінити свої погляди на оточуючий світ. Сам Сімор негативно ставиться до таких людей, порівнює їхню поведінку з поведінкою свиней та уточнює: «I’ve known some bananafish to swim into a banana
hole and eat as many as seventy-eight bananas» [8, c.13], для того, щоб зробити історію максимально правдивою
для дівчинки. Жага до життєвих задоволень призводить до загибелі рибки-бананки, яка у даному випадку
символізує людину зі слабким характером. Так автор наділяє «банановою лихоманкою» Сюзан Гласс, для якої
найважливішими є веселощі у колі знайомих та бажання сподобатися зовсім чужим людям. Так самогубство
Сімора – своєрідний спосіб порятунку, спосіб відмови від бажань.
Як вже було зазначено, типологія розуміння тексту, а особливо ієрархічне розміщення рівнів розуміння
є дуже умовним явищем, яке спрямоване на дослідження самого процесу роботи реципієнта з художнім текстом у поєднанні з його розумовою роботою. При аналізі розуміння тексту іноземною мовою відокремлення
рівнів, перш за все, пов’язане з дослідженням іноземного менталітету та поглядів самого автора. Так семантизуюче розуміння відбувається на рівні слова, його тлумаченні іноземною мовою або розширенні його змісту.
Когнітивне розуміння, в свою чергу, пов’язане з засвоєнням змісту на рівні когніції з використанням наявних
знань. Розуміння, що розпредмечує, провокується спеціальними засобами, прийомами і способами побудови
тексту, що спрямовані на відбудову реципієнтом процесу розумової діяльності продуцента тексту. Воно спрямоване на побудову максимально відповідних та схожих горизонтів читача та самого автора.
При досліджені роботи реципієнта з іноземним текстом, необхідно враховувати відображення чужого
менталітету та, безумовно, особистої точки зору, загальних поглядів автора на світ. Коли мова йдеться про
твори американського письменника Дж.Д. Селінджера, слід пам’ятати, що він був затятим прихильником
дзен-буддизму та давньоіндійської поетики, ідеями якої керувався під час роботи над художніми творами.
Відповідно до цієї теорії, художній текст має цінність лише тоді, коли примушує читача шукати у ньому
сугестивний зміст, саме таким є оповідання «A Perfect Day for Bananafish». Так рівні розуміння тексту спрямовані на максимально точне співпадіння горизонтів автора та реципієнта та допомагають йому зрозуміти
художній твір.
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У статті висвітлюється вплив французького колоніалізму на північно-африканський літературний ареал,
творчість національних письменників, їх самосвідомість.
Ключові слова: білінгвізм, франкомовна література, колонізатор, пошуки самосвідомості, автохтонність.
В статье отражено влияние французского колониализма на северо-африканский литературный ареал,
творчество национальных писателей, их самосознание.
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The article highlights the impact of French colonialism on the North-African literary area, the creative work of
national writers, their self-consciousness.
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Тема білінгвізму літературного твору у контексті глобалізації анти- та постколоніальної літератури набирає ще більшої актуальності за швидкоплинності політико-культурологічних факторів. Вона стала предметом
наукової розвідки таких відомих вчених-літературознавців, як С.В.Прожогіна [2], А.Донадей [10], Д.МарксСкура [2] та інші.
Метою нашої роботи є аналіз пливу французького колоніалізму на північно-африканську літературу, світогляд національних письменників.
Постколоніальні літератори, включаючи і письменників з очевидним антиколоніальним спрямуванням,
пишуть «la langue del’adversaire d’hier» [6,с. 241] мовою вчорашнього ворога, за що їх звинувачують у зраді,
в гіршому випадку, а в кращому, в нездатності донести свої думки до уявного реципієнта. Для письменниць
– це є подвійною зрадою і національної мови, і націоналістичної ідеології, в якій жінки виступають уособленням нації. Однак, такі визначні теоретики як Франц Фенон, Еме Сезер, Альбер Меммі писали свої натхненні
маніфести мовою колонізаторів, використовуючи французьку як зброю у боротьбі за національну літературу
[4, с. 55].
Розглядаючи проблему мови літературного твору, Даніель Маркс-Скура відзначає «незаконність магрибської поетики», керуючись тим, що франкофонна література бере початок з історії колоніалізму, а тому «не
належить ані Франції, ані Магрибу... і є загрозою священній ідеї літературної нації» [12, с. 5]. У свою чергу,
А.Джебар вважає, що питання мови є головною проблемою франкофонної північно-африканської літератури:
«Я часто кажу – а дехто може це розцінити, як провокацію – що ми повинні арабізувати французьку за однієї
умови: ми повинні зробити це бездоганно або іншими словами, поетично» [7, с. 119].
Трактуючи проблему білінгвізму магрибської літератури, ми скористаємося методологією Анни Донадей
[10]. Вона розглядає питання мови твору в контексті магрибської (північно-африканської) літератури, зокрема, письменницького доробку Алжиру, досліджуючи теоретичний внесок Даніель Маркс-Скура, Реди
Бенсмая, Абделькебірі Катібі, Асії Джебар у вивчення цієї теми. А.Джебар є однією з найвизначніших магрибських письменниць, а її робота з мовою є справді видатною. Аналіз використання нею арабських слів
у франкомовних творах, свідчить про те, що авторка створила багатомовний палімпсест, який відображає, з
одного боку, процес жорстокої французької колонізації Алжиру, а з іншого, руйнує його лінгвістично, через
«арабізацію» французької мови [7, с. 119].
Постколоніальні феміністські твори демонструють амбівалентність націоналістичної риторики, в основі
якої лежить алегорізація тіла жінки, як тіла нації. Лейтмотивом творів залишаються труднощі деколонізації.
Відходячи від бінарності, маніхейських схем, вони надають перевагу двозначності, яка підкреслює водночас і
протилежність, і співіснування різних форм домінування. С.Прожогіна зазначає, що слабкість нової свідомості полягає у гіпертрофії зла, а її сила – у непримиренності та безкомпромісності [2, с. 59].
Д.Маркс-Скура вважає, що сучасні магрибські письменники спрямували проблему мови твору в інше русло, продукуючи поліфонічні тексти, що ґрунтуються на «естетиці відмінностей» [12, с. 7]. Вони відмовляються від монокультури, яку підтримує націоналістична риторика, опиняючись в децентрованому становищі
«девіації і відмінності». Оцінюючи алжирську багатомовність, Р.Бенсмайа розрізняє чотири рівня мови твору:
вернакулярний (рідний, туземний) – поєднання арабського і берберського діалектів та французької мови; вегикулярний – поєднання національної та регіональних мов: класичної арабської, французької та англійської; референційний – приказки, література та риторика; міфічний – виявляється здебільшого в літературній арабській
мові, мові релігії та духовних ритуалів. Варто також зазначити, що кожен рівень сам по собі є багатомовним
[3, с. 168-169].
Беручи до уваги вищезгадані неоднозначні причини, не слід вважати постколоніального автора зрадником
чи таким, що зруйнував власне «я» за однієї лише умови, що його твори написані французькою. Власне, ця
домінанта є об’єднуючою силою старшого покоління маґрибських літераторів і нової генерації; але саме вона
на часі визначає деколи марні спроби культурної самоідентифікації франкомовних маґрибців [1, с. 34]. Необхідно зважити, до якого ступеню ці твори є деструктивними на тематичному, ідеологічному, стилістичному та
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лінгвістичному рівнях. В одному творі на різних рівнях можуть поєднуватись і руйнівні стратегії, і регресивні
практики. Ілюстрацією цієї гіпотези може слугувати есе Катібі «Двомовна любов» [11], в якому «радикальний
білінгвізм» [13, с. 131] спотворений тотальним втіленням жіночого характеру. Сексуальне підґрунтя твору не
може звільнитися від сильної чоловічої ідеології, що розглядає стосунки чоловіка-протагоніста і жінки лише
через призму свого ставлення, позначеного насиллям і загарбницькими рисами, до мови колонізатора. На
противагу цьому, такі письменники як А.Джебар пишуть у цілковито руйнівній манері. Вона використовує
інтертекстуалізм не лише, з метою нівелювання французької мови, а також, щоб підкреслити елемент поєднання культур в письменницькій практиці. Її образи – постколоніальні, багатомовні і мультикультурні. Вона
загарбує, привласнює французьку мову, вкраплюючи в неї лексику усної арабської, створюючи двомовний
палімпсест: «Я дивлюсь на дзеркальний образ іноземної мови, відображений арабськими літерами, написаними справа наліво у дзеркалі страждань» [6, с. 58].
У творі «Любов, фантазія» А.Джебар виокремлює чотири рівні мови, якими користувалися алжирські жінки її покоління: французька для таємного листування, арабська для спілкування з Богом, лівійсько-берберська, що повертала їх до стародавніх часів ідолів їх матерів і спільна для всіх жінок, незважаючи на їх вік і
соціальний статус – мова тіла [6, с. 180].
Характерною рисою франкомовних творів авторки є використання цих прихованих мов. Їх присутність
або відсутність у самому серці її робіт повністю децентрує та руйнує французьку по всій площині творів.
Французька мова письменниці є багатомовною.
Взаємини між арабською та французькою мовами можна простежити в трьох опублікованих романах відомого «Алжирського квартету» А.Джебар: «Любов, фантазія» (1985) [6], «Тінь султана» (1987) [8], «Широкі
простори в’язниці» (1995) [9].
Виокремимо, принаймні, 5 видів арабських лексичних одиниць, які використовує письменниця:
1. Перекладені слова, які з’являються або в лапках, або курсивом:
а) специфічні поняття (турецького або персидського походження, такі як bach, attatich, khasnadji), джерелом яких здебільшого є історичні архіви. Інколи цим словам передує французький переклад: un secrétaire
général,bach-kateb (генеральний секретар) [6, с. 53]; lepalanquin... l’attatich (піднятий паланкін) [6, с. 104], але
частіше, переклад іде одразу за ними khasnadji – le ministre des Finances (Міністр фінансів) [6, с. 55]. Використання цих слів переслідує подвійну мету. З одного боку вони адаптують французьку мову для арабомовного
читача, а з іншого несуть певне історичне навантаження колоніальних стосунків між алжирцями, турками та
французами.
б) традиційні міфи або культурні поняття: khettafel-arais – voleurdemariée (викрадач нареченої) [9, с. 94];
lasakina – sérénité (безтурботність) [9, с. 106, 331].
в) переклади власних імен: «Isma: lenom» (Ісма: ім’я) [9, с. 331]. «Aichoucha, littéralement «petitevie»«
(«Aichoucha», буквально, «маленьке життя») [9, с. 272]. Ці переклади дозволяють неарабомовному читачу
оцінити красу і виразність арабських імен.
2. Арабські слова, які стали частиною французькогоорієнтального словника. Вони невідомі широкому колу
читачів і подані у лапках або курсивом. Письменниця не перекладає дані лексичні одиниці (ЛО), оскільки їх
значення можна зрозуміти з контексту. Наприклад, у романі «demander l’aman» (підкоритися, щоб отримати
захист) [6, с. 78]; lafatiha (перша сура корану) [9, с. 43, 45, 180]; taleb (вчитель у коранічній школі) [9, с. 205].
3. Арабські слова, які час від часу зустрічаються у французькій мові і є складовою французького словника.
А.Джебар вживає їх без лапок і не виділяє курсивом, змішуючи з французькими. Ці лексеми часто зустрічаються в історичних розділах роману «Любов, фантазія» і належать до:
а) титулів чи рангів: Janissaires (турецький солдат піхоти) [6, с. 27]; pacha (регіональний лідер) [6, с. 50];
chaouch (ординарець; [6, с. 113]). Більшість слів є турецькими термінами, запозиченими арабською (і французькою) протягом турецької колонізації Алжиру перед французьким завоюванням 1830 р.;
б) традиційного одягу. Наприклад, chéchia (феска) [6, с. 62]; haïk (біла алжирська чадра) [6, с. 174]; djellaba
(халат з капюшоном) [6, с. 193], [9, с. 325];
в) ареальні назви: medina (стара частина міста [8, с. 109]); douar (каска; [9, с. 240]. Використання цього
типу арабського словнику свідчить, що колонізація вплинула не лише на колонізованих, але й змінила культуру колонізаторів.
4. Часом авторка зображує боротьбу між арбською та французькою мовами для того, щоб висвітлити епістеміологічне насилля.
В одному з розділів роману «Любов, фантазія» одна з жінок, свідок війни за національне визволення, уточнює, що французи «appelaient ‘fellagha’ ceux que nous, nous appelions ‘frères’» (називали ‘fellagha’тих, кого ми
називали братами) [6, с. 232]. Через дві сторінки слово «les Frères» повторюється (вже з великої літери), висвітлюючи таким чином, антиколоніальну позицію [6, с. 234]. Ті самі ЛО з’являються знову в романі «Широкі
простори в’язниці»: «des fellaghas, comme ils [les Français] disent» (fellaghas, як кажуть французи) на противагу
«les ‘frères’», що позначає борців за свободу [6, с. 185-186]. Негативним конотаціям арабського слова fellagha
(бандит, грабіжник), яким послуговуються французи, протиставляється французький переклад лексеми «брати», яким користуються алжирці. Боротьба за домінування між цими ЛО в творах А.Джебар відзеркалює запеклу боротьбу алжирців за незалежність. Той факт, що термін, яким послуговуються французи є арабським
словом і те, що лексема, якою користуються алжирці, подається французькою відображає мовну боротьбу, яка
ведеться всередині кожного табору.
5. Певні французькі лексичні одиниці, що передають арабські слова чи виражають їх поняття.
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Більшість цих лексем пов’язана з жіночим світом через цілий ряд конотацій і багато з них використовується, щоб виразити гріховні поняття:
а) французькі слова інколи вживаються в лапках, наприклад: la maison (дім, у значенні дружина та діти
на усному арабському діалекті) [6, с. 48]; lui (його);Il (він) чи l’Homme (чоловік) – ЛО, якими користуються
дружини, називаючи своїх чоловіків [4,с. 199], [6, с. 123-24], [8, с. 9; 15; 43; 51; 91; 143-144; 147, 159].
У романі «Широкі простори в’язниці» займенник lui відноситься до різних референтів: чоловіка (дружини)
[9, с. 311-312]; сина[9, с.191], навіть хлопчика-француза [9, с. 262]; він також вживається і у гріховному сенсі,
називаючи чоловіка, у якого пристрасно закохана одружена авторка. Подібно до цього, А.Джебар, вустами
дружин, називає словом e’dou (ворог) не лише чоловіків, що вже само по собі є гріхом, але й іде далі використовуючи цю ж ЛО для найменування французьких колоністів [9, с. 257-258]. Вона проводить паралель
між двома типами стосунків, наполягаючи на одночасному поєднанні в них дружби і ворожості, ненависті
і кохання. Авторка, таким чином, створює нерозривну послідовність між романами «Любов, фантазія» та
«Широкі простори в’язниці», знову зосереджуючи свою увагу на дуальності теми кохання у понятті «війна»
і теми війни у понятті «кохання».
б) французькі слова, що виражають арабські поняття, можуть вживатися і без лапок.
На перший погляд, такі лексичні одиниці можуть здатися звичайними французькими, однак, вони передають важливі культурні поняття в арабському світі. Наприклад, слово honte (сором) використовується в творі
«Любов, фантазія» як окличне речення: Honte! [6, с.49]. Явище більш притаманне арабській, а не французькій
мові – французька форма була б Quelle honte! або C’est une honte! («Який сором!» або «Як насправді соромно!»). А.Джебар інкрустує певні риси розмовної арабської в свої франкомовні твори, перетворюючи їх у
палімпсест [10, с. 29] – слово набуває додаткового значення, оскільки вжите не лише для позначення французького концепту сорому, а й арабського концепту hichmâ: сорому і втрати гідності родини через відкрите
обличчя однієї з жінок сім’ї. Дана ЛО передає також значення pudeur [4, с. 198], яке не має українського еквіваленту, а є синтезом таких концептів як скромність, доброчесність, цнотливість.
А.Джебар не лише позбавляє французьку мову території через лексичну та синтаксичну присутність арабської. Вона створює дуже багату мову, добираючи виключно незвичайні літературні французькі слова, рідко
вживану та вузьку фахову лексику. Наприклад, gabier (моряк);иdiane (підйом) [6, с. 24] чи cénotaphe (кенотафій, пам’ятник загиблим) [9, с. 131].
Твори А.Джебар втілюють альтернативне поле, яке вона намагається створити в літературі за допомогою
мовних засобів. Французька мова розширюється і модифікується, заповнюється відбитками інших мов до тих
пір, поки не стає здатною змалювати постколоніальну, феміністську алжирську перспективу. Її твори стають
палімпсестом різних мов, досягаючи того, що Катібі називає «l’extraordinaire» – тобто «d’écrire en quelque
sorte à plusieurs mains, plusieurs langues dans un texte qui ne soit qu’une perpétuelle traduction» (писати, начебто
кількома руками, кількома мовами в творі, що перетворюється у вічний переклад) [6, с. 205].
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ЗБІРКА І.ВЕЛИЧКОВСЬКОГО «ВІРШІ НА ЄВАНГЕЛІЄ ДЛЯ ІКОНОПИСЦІВ»
В КОНТЕКСТІ ЕМБЛЕМАТИЧНОЇ ПОЕЗІЇ УКРАЇНСЬКОГО БАРОКО
Статтю присвячено одному з найяскравіших явищ барокової літератури – емблематичній поезії. Аналізується збірка І.Величковського «Вірші на Євангеліє для іконописців», що являє собою цикл епіграм-підписів
під зображеннями євангелічних сюжетів. Увагу акцентовано на структурі збірки, співвіднесеність її з прототекстом чотирьох Євангелій, визначено основні мотиви та сюжети, обрані автором, встановлено джерела
поетичних символів.
Ключові слова: бароко, емблематична поезія, епіграма, І.Величковський, Євангеліє.
Статья посвящена одному из наиболее ярких явлений барокковой литературы – эмблематической поэзии.
Анализируется сборник И.Величковского «Стихи на Евангелие для иконописцев», который представляет
собой цикл эпиграмм-подписей под изображениями евангелических сюжетов. Внимание акцентируется на
структуре сборника, соотношении его с прототекстом четырех Евангелий, определяются основные мотивы
и сюжеты, выбранные автором, установленавливаются источники поэтических символов.
Ключевые слова: барокко, эмблематическая поэзия, эпиграмма, И.Величковский, Евангелие.
The article is devoted bright phenomenon baroque literature – emblematic poetry. Analyzed I.Velichkovskogo
collection «Poems to the Gospel for painters», which contains a series of epigrams signatures under the image of
evangelical scenes. Investigated the structure of the collection, the main motifs and plots, symbolism.
Keywords: Baroque, emblematic poetry, epigrams, I.Velichkovsky, Gospel.

Добу бароко небезпідставно вважають добою переломною в історії українсько-європейських культурних
взаємин. Саме в цей період активізувалися процеси, що призвели до поєднання нашої культури з культурою
«латинської Європи», відбулося її входження в той світоглядно-мистецький контекст, що поступово перетворювався на загальноєвропейський. Бароко стало першим спільним «великим стилем» усього континенту,
яким не були ані готика, ані ренесанс. Тому, відповідно, актуальною бачиться спроба аналізу одного з найбільш яскравих явищ барокової літератури – емблематичної поезії.
Барокова література набуває своєрідного характеру, який визначається рухливістю, трагічним напруженням та катастрофічністю, тяжінням до сміливих комбінацій, напруженістю, боротьбою, натуралістичним зображенням природи в її суворих, часто різких, неестетичних рисах. Для цієї епохи визначальним стає не
пробудження спокійного релігійного чи естетичного почуття, а навпаки зворушення й сильне враження, яке
досягається за допомогою зовнішньої гри, перевантаження, переповнення формальними елементами, що робить кожний твір оригінальним витвором мистецтва.
Українське літературне життя того періоду характеризується яскравим розквітом поезії, її розмаїттям:
письменники працюють над духовною піснею, фігурними віршами, ієрогліфічною, епіграматичною поезією.
Та в першу чергу, українські митці слова відомі в літературознавстві як майстри малих форм поезії, що приділяли велику увагу реформуванню вірша, поетичній техніці, грі словом, створюючи таким чином цілу науку
віршоскладання.
Емблематична поезія, є різновидом популярної в епоху бароко епіграми, тож не дивно, що цей жанр набув поширення і в українському культурному просторі. Сутність емблематичної літератури полягала в предметній реалізації вторинних (переносних) значень, у прагненні представити абстрактні уявлення і поняття в
зримій, наочній формі.
На Україні були наявні емблематичні збірки, серед яких найвідомішими є «Emblemata» (знайдена в бібліотеці П. Могили), «Символика Египетская» (в бібліотеці Епіфанія Славинецького), «Firmamentum simbolicum»
Себастіяна, «Apelles symbolicus» Кетена, «Емблеми» І. Камерарія та «Philosophia imaginum» Менестрері,
«Apophtegmata» Еразма, «Mystica Mariana» Сандеуса, відомі також переклади двох найбільш знаних у світі
емблематичних творів Г.Гуго та Сааведри. А власне на Україні було видано й опрацьовано в Києво-Печерській Лаврі оригінальну емблематичну збірку, яка була розповсюджена як на Батьківщині, так і за кордоном
– «Іфіка ієрополітика» 1712р., і окрім того, ще кілька разів передруковувалася.
Талановитий митець, священик, інтелектуал – Іван Величковський, залишив нащадкам багатий літературний спадок, в якому значне місце посідає поетична збірка «Вірші на Євангеліє для іконописців», усі твори якої
належать до жанру емблематичної поезії. Створена вона була для малярів, які працювали над зображенням
до зазначених епіграм. У кінці кожної поезії автор уточнює, звідки взято сюжет (Євангеліє та номер розділу
й рядків), це визначає тісний зв’язок з прототекстом збірки – Новим Заповітом, а саме чотирма канонічними
Євангеліями..
Поет обирає три емблеми Ісуса Христа у зв’язку з посиланням на Біблію: Царя (від Матвія (24), Сина людського (від Луки (23), Сина Бога (Слово, яке визначається синонімом «Бог» з арамейської мови) від Іоана (11),
підкреслюючи цим його могутність та величність.
На основі тематичного принципу вірші збірки було угруповано за наступними циклами: 1. Вступ (емблеми
на позначення чотирьох євангелістів). 2. «Народження Христа», де описано Благовіщення, Різдво, явлення янгола пастирям, обрізання, преклоніння волхвів, принесення в храм. 3. «Дитинство Христа» – втеча до Єгипту,
побиття немовлят, дванадцятирічний Христос у храмі. 4. «Пророча діяльність Христа»: «Дива»: перетворен© І. В. Мельничук, 2014
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ня води на вино на весіллі в Канні; протистояння дияволу; насичення п’яти тисяч людей п’ятьма хлібами й двома рибинами; ходіння по воді; пророкує своє й учнів майбутнє; «Зцілення»: зцілення слуги сотника в Капернаумі; слабого, безсилого чоловіка; єдиного сина вдови, який спочивав уже на смертному одрі; десяти прокажених,
сліпих словом, та біля Єрихона, воскресіння Лазаря, вивільнення жінки та німого від бісів, прощення гріхів
блудної жінки, духовне зцілення Закхея; «Повчання»: нагірна проповідь про заборону осудження, лестощів та
пихи, притчі про двох боржників, сіяча, самарянина, робітників й виноградаря, блудного сина, шлюбний бенкет, фарисея й митаря, випробування рабів. 5. «Спокута»: розпочинається зрадою й арештом Христа, зречення
Петра, розмова з Пілатом, розп’яття, погребіння, Воскресіння, явлення учням, й Страшний Суд.
Складаючи збірку, І. Величковський намагався вплинути на життєві принципи читача. Спонукаючи до
переосмислення життєвих цінностей, він звертає увагу на праведний спосіб буття, про що свідчить наявність
наступних мотивів: «віри – каяття – прощення», «смерті і воскресіння», «покарання», «біль і страждання».
Центральним в авторській інтерпретації постає образ Ісуса Христа, тоді як інші біблійні персонажі згадуються лише задля фону, їх поява спричинена відтворенням певного сюжету для ікони. Автор використовує як
характерні номени для Ісуса, так і створює власні («Сонце-Христос», «Христос-Бог», «Син во плоті», «Цар»,
«роду человеческого всеблагий Спаситель», «син человеческій», «Судья»). І. Величковський сакралізує образ
Христа, його частин тіла, представляє читачу Його багатогранність, вказуючи на його божественну силу, мудрість та всезнання, вміннями протистояти спокусам, дивувати, учити, спокутувати гріхи, судити та карати.
Усього налічується шістдесят чотири емблеми, серед яких двадцять чотири мають посилання на Євангеліє
від Матвія, одна – від Марка, двадцять три – від Луки, одинадцять – від Іоанна, п’ять без посилань.
Цікавим є те, що не взято жодного сюжету з Євангелія від Марка (єдина емблема з посиланням до цієї
книги – це алегоричний образ самого євангеліста), де Ісус виступає як Раб-Син, тобто служитель свого народу, що доводить ставлення самого поета до Нього як до Господаря, не сприйняття позиції євангеліста. Три
обрані автором емблеми Христа – Царя, Месії та Сина Божого – підкреслюють його могутність та величність.
Перші чотири вірші присвячено євангелістам Матвію, Марку, Луці, Іоану, що підкреслює зв’язок збірки
саме з канонічними книгами. Автор зображує їх у відомих алегоричних образах людини, лева, вола, орла:
«При Матθеи человЂк начертан бываєт,/яко о плоти Христа книгу начинаєт» [Мθ., I]; «Марку лев знаменіє, яко он начал єст/гласом в пусти(ы)ни, иже, яко лев, кричал ест. [Мр., I]; «Луки благовЂстіє от жреца
начася,/того ради вол жремі(ы)й при нем написася» [Лук., I]; «Іоан орла имат, яко возлЂтаєт/к солнцуХристу и єго божество являєт [1, с.105].
Таку увагу до євангелістів можна пояснити почуттям вдячності І.Величковського за їхню працю, яка через
покоління несе сакральний образ Бога. Також їх можна вважати своєрідним вступом збірки.
Наступні поезії, присвячені подіям починаючи з Благовіщення й закінчуючи вознесінням Ісуса Христа та
Страшним Судом, які ніби нанизані одна на одну по черзі, як це подано в біблійному тексті. Та автором обрані
сюжети, які можна пов’язати з зображенням, втілити в іконічні образи.
Є низка віршів, які можна згрупувати в цикл «Народження Христа», де описано Благовіщення, Різдво або
народження, явлення янгола пастирям, обрізання, преклоніння волхвів, принесення в храм. Вони посилаються
на Євангеліє від Луки та Матвія для повноти матеріалу стосовно описаної події.
Письменник із самого початку наголошує на божественній природі Ісуса й непорочному зачатті Марії від
Святого Духа, називає її Дівою: «Гавріил зачатіє дЂвЂ возвЂщаєт,/Маріи Христа-бога дух свят устрояєт» [Лук., I.] [1, с.105].
У світовому малярстві відомо багато зображень явлення Гавриїла Марії з новиною про зачаття Діви. Для
католицької церкви є характерним передача Діві архангелом лілеї – символу цнотливості. На українських
іконах ХVI ст. зображено зліва св. Гавриїла, справа – Марію, обидві постаті на передньому плані, жінка схиляється під речі й настанови посланця, який жестом правої руки вказує на Богородицю. Кольористика представлена переважно червоними, жовтими, помаранчевими відтінками, тільки Божа Мати в синьому або блакитному вбрані (іноді світлому) – символу духовної чистоти. І.Величковський сам обирає хронологію зазначених
подій: явлення янгола пастирям передує народженню.
Наступні сюжети представлені у прийнятій православ’ям послідовності, хоча дещо є суперечливим й досі.
У світовому іконописі часто відображають поклоніння волхвів одразу після народження, зображуючи святу
родину ще на фоні ясел. Це вважається помилковим, адже тоді б мав відкластися ритуал очищення малюка,
що неможливо: «В день осмый по закону Христос обрЂзася,/то кров єго во-первых за ны пролияся» [Лук.,
II] [1, с.105].
Автор акцентує увагу на «першому пролиттю крові» Христом ще у дитинстві й закладає в ньому глибший
сенс, бо то є священна кров.
А вже наступний вірш знов надає почуття спокою й святості події, які навіюють дари волхвів: «Волсви от
Вавилона к Христу прійдоша,/миро, злато, кадило в дар принесоша» [Мθ., II, (11)] [1, с.105].
Ці дари є символічними й були вже колись принесені царю Соломону, вчення якого мало багато послідовників. Отже, можна говорити про своєрідне наслідування престолу й передачу влади й статусу. Ладан – символ духовності й божественості; золото – царювання на землі; смирна (миро), похоронне приладдя – речник
смерті Христа. Це можна інтерпретувати так: ладан – дар Богу, золото – царю, смирна – людині.
Символічним є й принесення малюка в храм, адже за релігійними поняттями це зустріч Старого й Нового
Завітів, й цей день став великим християнським святом – Стрітення. До того ж воно знаменується очищенням
Марії. Та І.Величковський акцентує увагу зовсім на іншому, а саме на преклонінні Симеона й Анни й пророцтві старця: «В день четиридесятый в церков принесенный,/от Симеона и Анны хвалами почтенный»
[Лук., IV] [1, с.105].
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Ця подія знайшла відображення в іконописі й становить значну чисельність, є атрибутом іконостасів. Більшість зображень – це чотири постаті на передньому плані з німбами: зліва – Йосип й Марія (може тримати на
руках Ісуса), справа – Симеон (тримає малюка на руках, трохи прихилившись до нього, чи передає батькам) й
за ним Анна. Фоном є або зображення міста, або храму.
Цикл «Дитинство Христа» найменший, адже й у Святому Письмі про це немає майже ніяких відомостей.
Зводиться він до втечі в Єгипет, побиття малюків, зображення дванадцятирічного Христа, який вже такому віці
вирізнявся неабиякою мудрістю. Вважають, що втеча до Єгипту – це початок важкого тернистого шляху Божого Сина: «Во обятіях матерє Христос-бог гонзаєт,/во Єгипет Іосиф осла провождает» [Мθ., II] [1, с.105].
Не дивно, що на іконі XVII ст. цей сюжет зображено палітрою темних барв. Метушня в залишеному місті,
озброєні люди загородили вихід, хто зміг, тихо пробирається дорогою, на передньому плані йде янгол, трохи
подивляючись назад, де їде Марія з Христом на руках, сидячи на віслюку, а поруч іде Йосип.
Наступний цикл – «Пророча діяльність Христа», його вчення та месіанська діяльність, проповідування
віри у Всевишнього, дива, якими доводить свою божественну природу. Він є найчисельнішим, Іван Величковський намагається якнайширше представити картини з життя Ісуса в період Його популярності, не оминути
жодного сюжету, який міг би знайти відображення в малярстві.
Відкриває цикл перше явлення Святої Трійці під час хрещення Ісуса Іваном Предтечею: «Тридесят лЂт
имЂя, Христос-бог крестися,/и на Йордани тройца святая явися:/Отец во гласЂ, сын во плоти, дух
божественный/в видЂніи голуба над Христом явленный» [Мθ., III, [16–17] [1, с.106].
В цьому вірші автор вказує на одну з найпоширеніших емблем бароко – голуб – як символ Святого Духа,
який знайшов відображення в іконописі. Майже в усіх українських іконах Хрещення Христа зображено цей
символ над Ісусом, який стоїть у річці, над голубом з неба випромінюється божественне світло (іноді на небі
малювали Бога Отця з припіднятою рукою), на лівому березі Іван Предтеча, зігнутий перед Месією, на правому три янголи (або здивований натовп).
Після цього слід зазначити згаданий в’їзд у Єрусалим, який визначив майбутню долю Господа, а поки
автор наголошує на зустрічі народом його як свого царя, з усіма почестями: «Bo град Ієрусалим на осли-жребяти/идеть господь, волную страсть за ны пріяти./Народы рызи стелют, вЂтви подстилают,/»Осанна
Давыдову сыну!» – воспЂвают». [Мθ., XXI, [7–9]] [1, с.110].
А останній цикл «Спокута» розпочинається зрадою й арештом Христа, далі йдуть сюжети зречення Петра, розмова з Пілатом, розп’яття, погребіння, Воскресіння, явлення учням, й Страшний Суд.
Показовою емблемою цього циклу є терновий вінок як символ страждань й болю: «Вои тернов вЂнец
Христу возложиша,/уязвенна народу жидовску явиша./»Се человЂк!» – сам Пилат євреом вЂщаєт,/а злочестная спира «Распни!» возглашаєт» [Іо[ан]., XIX] [1, с.110].
А також давньою емблемою є роп’яття як символу християнської віри, що постала на зміну рибі, з іншого боку це і символ страждань і спокутування гріха, адже розп’яття – найстрашніша страта минулого: «На
древЂ крестнЂ(о)м Христа-бога пригвоздиша,/a c ним два разбойника близу повЂсиша./Хотяще c разбойники онаго вмЂнити,/но славы царя, славы нЂсть лЂт истребити. [Мθ., XXVII, [38]] [1, с.111].
Отже, збірка І.Величковського «Вірші на Євангеліє для іконописців» якнайкраще репрезентує твори релігійної, христопологічної тематики, вона є певним закритим світом, насиченим образами та символами, а ключем для їхнього розв’язання залишається біблійний текст. У творчому доробку автора значне місце посідає
продовження емблематичної традиції, за допомогою якої він намагається матеріалізувати абстрактне поняття
чи значення, визначаючи цим одну з головних особливостей мистецтва бароко – синкретизм.
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ЖАНРОВАЯ СПЕЦИФИКА РОМАНА Г. ДЕ МОПАССАНА «СИЛЬНА КАК СМЕРТЬ»
В предложенной статье роман Г. де Мопассана «Сильна как смерть» исследован в аспекте жанровой
специфики. Установлено, что проблемно-поэтологические черты этого романа (профессия героя, характер
сюжета, конфликт, хронотоп, композиция) отвечают основным жанровым признакам «романа о художнике» как внутрижанровой разновидности «романа творения».
Ключевые слова: Г. де Мопассан, «Сильна как смерть», импрессионизм, жанровая специфика, «роман о
художнике», «роман творения».
У запропонованій статті роман Г. де Мопассана «Сильна як смерть» досліджено з погляду жанрової
специфіки. Встановлено, що проблемно-поетологічні риси цього роману (професія героя, характер сюжету,
конфлікт, хронотоп, композиція) відповідають головним жанровим ознакам «роману про митця» як внутрішньожанрового різновиду «роману творення».
Ключові слова: Г. де Мопассан, «Сильна як смерть», імпресіонізм, жанрова специфіка, «роман про митця», «роман творення».
The introduced article the novel «Strong as Death» by G. de Maupassant is analyzed in aspect of genre specific.
It is ascertained that problem-poetological features of this novel (the profession of the protagonist, the character of
subject, the conflict, the chronotope, the composition) are conformed with general genre features of the «artist novel»,
as the intra-genre variety of the «novel of creation»
Key words: Guy de Maupassant, «Strong as Death», impressionism, genre specific, the «artist novel», the «novel
of creation».

В последние годы оформилась теоретическая рефлексия «романа о художнике» как особой внутрижанровой разновидности в рамках «романа творения». Об этом свидетельствует, в частности, диссертация Н. С. Бочкаревой [1]. Определяя конституирующие признаки жанра («роман о художнике» выражает саморефлексию
творца и процесс творения), его архитектонические формы и композиционные особенности, Н. С. Бочкарева
опирается в своем исследовании на широкий материал европейской прозы, однако обходит вниманием роман
Г. де Мопассана «Сильна как смерть» (1889) – один из показательных примеров обращения к образу творцаживописца в литературе конца ХIХ века. Цель статьи – анализ этого произведения в аспекте жанровой специфики «романа о художнике», что представляется нам актуальным литературоведческим заданием.
На рубеже ХІХ–ХХ веков борьба художников-импрессионистов с академическим Салоном и с непониманием
публики стимулировала интерес к ним французских писателей-современников, многие из которых (Э. Золя, Ж.К. Гюисманс и др.) становились в 60–80 гг. теоретиками живописи. Кроме того, эти писатели делали центром своих романов новатора-живописца, внося актуальные проблемы изобразительного искусства в художественную литературу («Манетта Саломон» братьев Ж. и Э. Гонкур, «Творчество» Э. Золя, «Сестры Ватар» Ж.-К. Гюисманса).
Творчество Г. де Мопассана также складывалось на фоне развития импрессионизма в живописи, оказавшего глубокое воздействие на поэтику писателя. Особая восприимчивость Г. де Мопассана к живописным
влияниям, возможно, объясняется спецификой его художественного мышления, ориентированного на визуальное восприятие мира, о чем он сам красноречиво свидетельствует: «Сейчас я живу в мире живописи, как
рыба в воде <…>. Поистине я живу только глазами. <…>. Я пожираю мир своим взглядом и перевариваю
краски, как переваривают мясо и плоды» [4, с. 324].
Воздействие импрессионистской живописи отчетливо проявляется в новеллистическом творчестве писателя. Для одних новелл характерно моментальное (импрессионистическое) освещение событий, когда вместо длительного экскурса в прошлое героев мгновенная «вспышка света» выхватывает из всей человеческой
жизни один драматический момент, который вдруг раскрывает жалкую, порой смешную, иногда трагическую сущность этой жизни («Пышка», «На море», «Сын»). Для других – субъективный момент, интенсивно
введенный в искусство импрессионизмом, когда все пропускается сквозь призму собственных чувств и ощущений («Мисс Гарриет», «Лунный свет»). Субъективное начало углубляет объективное видение Г. де Мопассана, позволяя открыть и в природе, и в человеческой жизни бесконечное разнообразие тонов и оттенков,
существующих в каждом цвете и в каждом переживании. Писатель создает яркие зримые пейзажи, подобные
живописным полотнам. Природа у Г. де Мопассана никогда не бывает безразлична к человеку, она всегда окрашена его живой эмоцией любви, нежности или разочарования. С этой точки зрения интересен роман «Жизнь», который по сути является не романом событий, а романом по-импрессионистски подвижных
душевных состояний его героини Жанны.
В романе «Сильна как смерть» Ги де Мопассан выводит живописца в качестве протагониста. Однако,
как отмечает Н. С. Бочкарева, «Роман о художнике не определяется только механически призванием (или
профессией) главного героя (или одного из героев), но характеризуется как особое художественное единство во взаимодействии компонентов, его составляющих. Эстетической доминантой этого единства является
творчество как индивидуальная цель героя-художника, определяющая его индивидуальную ситуацию в мире,
выраженную в сюжете, конфликте и хронотопе романа. <…>. В любом случае неизбежен онтологический
конфликт искусства и жизни как внутренний конфликт художника и человека или внешний конфликт художника и действительности» [1].
© И. Р. Мурадова, 2014
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Оливье Бертен, герой романа «Сильна как смерть» – не творец-новатор, а художник-конформист,
привыкший к славе и высоким гонорарам за картины, давно ставшие «общим местом» современной живописи.
Он «<…> отстаивал традиции, воссоздавал, подобно многим своим предшественникам, великие исторические события, но потом, модернизируя свои искания, начал писать современников, придерживаясь классических приемов» [5, с. 152]: его художественная манера охарактеризована Г. де Мопассаном как «благоразумно-оригинальная». [5, с. 162]. Н. С. Бочкарева указывает, что в «романе о художнике» содержание и форма
созданных героем произведений определяют его как творца, его пространственное, временное и смысловое
целое, а также конфликт и сюжет романа, его хронотоп и композицию. Творения художника могут цитироваться и называться, подробно описываться как самостоятельно существующие или растворяться в тексте
романа. В любом случае именно они определяют его архитектоническую завершенность и эстетическую целостность [1]. В романе Г. де Мопассана «Сильна как смерть» дана короткая творческая биография Оливье
Бертена [5, с. 161-162] и экфрастическое описание двух лучших картин художника – это портрет его возлюбленной Ани и портрет ее юной дочери Аннеты, который Бертен пишет через 12 лет. «Портрет графини,
работы Оливье Бертена, висевший здесь, казалось, наполнял комнату своей жизнью. Он был тут у себя дома,
и самый воздух гостиной был напоен улыбкою молодой женщины, прелестью ее взгляда, очарованием ее
белокурых волос. <…> « [5, с. 199]. Искреннее чувство делает Бертена подлинным художником. По замечанию одного из героев романа, это «<…> поистине лучший из всех современных портретов, <…>«, «Он полон
какой-то чудесной жизни» [5, с. 199-200].
«Столкновение разных национальных культур или этапов развития искусства – необходимое условие
появления романа творения» [1]. С нескрываемой иронией описывает Г. де Мопассан клише традиционной живописи «Салона», бросающейся в глаза «яркостью тонов, сверканием рам, резкостью свежих красок,
оживленных лаком» [5, с. 236]: «Прямо против входа висел портрет президента республики, а на другой стене,
в соседстве с совершенно голыми нимфами под ивой и с погибающим, почти поглощенным волной кораблем,
помещался какой-то генерал, весь расшитый золотом, в шляпе со страусовыми перьями и в красных суконных
штанах. Епископ былых времен, отлучающий от церкви варварского короля, восточная улица, заваленная
трупами умерших от чумы, тень Данте, странствующая по аду, <…>«; «В огромном зале можно было видеть
также: кавалерийскую атаку; стрелков в лесу; коров на пастбище; двух знатных господ минувшего века, дерущихся на дуэли на углу улицы; сумасшедшую, сидящую на тумбе; священника, совершающего соборование
над умирающим; жнецов, реки, солнечные закаты, лунный свет – словом, образцы всего, что писали, пишут и
будут писать художники до скончания мира» [5, с. 236]. Одновременно писатель привлекает в своем романе
внимание к импрессионизму как к новаторскому художественному явлению, которое неоднозначно воспринимается как публикой, так и сообществом живописцев. Один из персонажей говорит о вернисаже импрессионистов как о «выставке Неумеренных». Г. Де Мопассан также приводит статью из «Фигаро», озаглавленную
«Современная живопись»: «Это был дифирамб во славу четырех или пяти молодых живописцев, которые,
несомненно владея даром колорита и злоупотребляя им ради эффекта, выдавали себя за революционеров и
гениальных новаторов» [5, с. 348]. «Как и все представители старшего поколения, Бертен негодовал на этих
новых пришельцев, возмущался их нетерпимостью, оспаривал их теории» [5, с. 348]. Однако «как удар кулака
в грудь» поражают художника строки о его собственном творчестве: «вышедшее из моды искусство Оливье
Бертена» [5, с. 348].
Не описывая произведения импрессионистов, Г. де Мопассан, однако, вводит в свой роман поэтологический
аналог новаторской живописи – лаконичные пейзажные фрагменты, как бы увиденные через оконные проемы.
Они отражают специфику «пленерной» живописи импрессионистов, наполненной светом и цветом: «Дневной
свет падал в просторную мастерскую из открытого в потолке окна – большой квадрат яркого голубого сияния,
просвет в бесконечную лазурную даль, где мелькали быстро пролетающие птицы» [5, с. 151]. Импрессионистский пейзаж резко контрастирует с мрачной обстановкой мастерской Оливье Бертена, облик которой
напоминает картины, характерные для академической живописи той поры: «Но едва проникнув в высокую,
строгую, задрапированную коврами комнату, радостное сияние дня тотчас же ослабевало, смягчалось, угасало в складках тканей, потухало в портьерах, меркло в темных углах, где лишь золоченые рамы загорались яркими бликами. <…>. После ярких вспышек жизни все как бы замирает, отдыхает – и мебель, и драпировки, и
неоконченные портреты знаменитостей, – словно и жилище истомлено усталостью хозяина, <…>« [5, с. 151].
Концептуальная роль приведенного сопоставления подчеркнута тем, что оно открывает рамочный эпизод
романа. Писатель прибегает к подобному приему еще раз, акцентируя повтором значимость контраста в описании загородного дома героини романа: «На стенах висели в ряд, в старых рамах с облупившейся позолотой,
наивно выписанные портреты предков, целая галерея былых Гильруа: один – в латах, другой – в камзоле, этот
– в форме гвардейского офицера и в пудреном парике, тот – в полковничьем мундире времен Реставрации»
[5, с. 258]. С замшелой галереей старинных портретов спорят природной свежестью пейзажа «три широких,
как ворота, окна, высотою от пола до потолка» [5, с. 258]: «Дуновение теплого воздуха ворвалось в эти три
огромных отверстия, принося запахи нагретой травы, отдаленные звуки полей, и смешалось с сыроватым
воздухом просторной комнаты, заключенной в толстых стенах замка» [5, с. 258-259].
Оливье Бертен, художник-коммерсант, польстившийся на легкий успех в светском обществе («присяжный
живописец парижанок, которого поклонники окрестили «реалистическим Ватто» [5, с. 212], а хулители называли «фотографом дамских платьев и накидок» [5, с. 213]), изменил истинной цели искусства –
бескорыстному служению правде: «После шумного успеха в самом начале своей карьеры желание нравиться
безотчетно томило его, незаметно изменяло его путь, смягчало его убеждения» [5, с. 152]. Бертен осознает
свой творческий тупик («круг его сюжетов замкнулся», «его вдохновение иссякло» [5, с. 153]), понимает,
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что его заказчики, люди «света», неспособны ценить искусство (даже его возлюбленная, как он сам замечает, «<…> никогда не приходит в восторг от самого искусства, чистого искусства, искусства, свободного
от предвзятых идей, тенденций и светских предрассудков» [5, с. 238]). Однако художник уже не в силах
вырваться из их власти, он плывет по течению и обретает свободу только в своей трагической смерти.
Очевидно, что симпатии писателя на стороне импрессионизма, однако его герой-конформист выступает
как «alter ego» автора с точки зрения психологического рисунка образа (на позднем этапе творчества Ги де Мопассан, как и его герой, чувствует творческую исчерпанность, вызванную болезнью и непреходящей усталостью, в его произведения проникают ноты пессимизма, отчаяния, отвращения к жизни).
Таким образом, можем констатировать, что жанровая природа романа Г. де Мопассана «Сильна как
смерть» воспроизводит основные параметры «романа о художнике»: писатель создает образ протагониста в
трех формах: жизнеописание, соответствующее внешнему бытию героя; экфрастическое описание произведений, выражающих внутренний мир художника, а также комментарии и рассуждения об искусстве, завершающие смысловое целое героя в хронотопе культуры. Все три формы тесно связаны в художественном целом
романа.
Перспективы исследования видятся в анализе интермедиальных аспектов творчества Г. де Мопассана
(влияние принципов импрессионистской живописи на поэтику его романного и новеллистического письма,
изучение художественных функций экфрасиса в структуре текста).
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ОСОБЛИВОСТІ ЖАНРУ «КІБЕРПАНК» В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
II ПОЛОВИНИ XX СТОЛІТТЯ
У статті розглядається творчість сучасного американського письменника Вільяма Гібсона, засновника
жанру «кіберпанк». Автор вивчає особливості цього жанру. У роботі аналізуються поняття «кіберпростір»,
«віртуальна реальність», «штучний інтелект». Об’єктом дослідження є роман «Нейромант». Розглядаються особливості сюжету твору.
Ключові слова: літературний жанр, кіберпанк, кіберпростір, віртуальна реальність, штучний інтелект,
матриця.
В статье рассматривается творчество современного американського писателя Уильяма Гибсона, основателя жанра «киберпанк». Автор изучает особенности этого жанра. В работе анализируются понятия
«киберпространство», «виртуальная реальность», «искусственный интеллект». Объектом исследования является роман «Нейромант». Рассматриваются особенности сюжета произведения.
Ключевые слова: литературный жанр, киберпанк, киберпространство, виртуальная реальность, искусственный интеллект, матрица.
The article deals with William Gibson’s creative work. William Gibson is a famous modern American writer,
the founder of cyberpunk, a new literary genre. The author of the article studies the peculiarities of this genre. The
concepts of cyberspace, virtual reality and artificial intellect are analyzed in this work. The research object is the novel
«Neuromancer». The peculiarities of the plot are considered.
Key words: a literary genre, cyberpunk, cyberspace, virtual reality, artificial intellect, matrix.

ХХ століття характеризується бурхливим розвитком комп’ютерних та телекомунікаційних технологій.
Сучасний темп життя людини, науково-технічний прогрес неминуче призводять до того, що духовна сфера
людини виявляється затиснутою між швидкоплинністю часу та новітньою технічною думкою.
Сучасні інформаційні технології, віртуальна реальність, кіберпростір все більше впливають на процес
життєдіяльності людини, а також усього суспільства. Цілком розумним, правильним і своєчасним є прагнення
всебічно вивчити ці феномени, міри їхнього прояву, позитивні та негативні сторони.
Суспільний інтерес до кібернетики набуває поширення у 80-ті роки ХХ ст., коли вона починає усвідомлюватись як нова техніка репрезентації, як середовище спілкування і соціалізації, що впливає на горизонт
нашого повсякденного досвіду і відповідну поведінку в реальному світі.
На думку Носова Н.А., кібернетика розглядається не тільки як фактор масштабних змін, але й як вираження сучасних культурних тенденцій. Це є яскравим прикладом того, як технічний прогрес втручається у різні
сфери людського життя, змінюючи і наш спосіб життя, і наш спосіб мислення. Концепція та практика кіберпростору та віртуальної реальності мають різноманітні контексти виникнення та розвитку: в американській
молодіжній субкультурі, комп’ютерній індустрії, літературі (наукова фантастика), військових розробках, космічних дослідженнях, мистецтві та дизайні [5, с. 153].
Завдяки принциповій багатовекторності та плюральності культурного простору на рубежі ХХ-ХХІ століть література стає місцем відбиття соціальних та історичних зрушень сучасної епохи, викликаних інтенсивним наступом на повсякденне життя комп’ютерних технологій, ЗМІ та інших сучасних форм аудіовізуальної
й інтерактивної комунікації [3, с. 125].
В умовах швидкого розвитку і поширення віртуальної реальності в усі області людської діяльності, філософське осмислення даного феномену є безсумнівно актуальним. Крім того, такі дослідження є важливими,
оскільки мають міждисциплінарний характер і виявляють гострі питання сучасної культури. Яскравою репрезентацією пошуку письменниками нових форм і творчих моделей є твори сучасного американського письменника В. Гібсона, який став творцем літературного кіберпанку.
Метою статті є дослідити кіберпанк як один із літературних жанрів кінця XX століття, його особливості,
проаналізувати творчість американського письменника Вільяма Гібсона, своєрідність його стилю, осмислити
ідейно-естетичне значення творів.
Об’єктом дослідження є роман «Нейромант».
Вільям Гібсон – американський письменник-фантаст, засновник кіберпанку.
Його роман «Нейромант» (1984) одержав світове визнання і став одним із культових молодіжних романів
ХХ ст. Цей роман належить до науково-фантастичної трилогії «Кіберпростір». До неї також входять романи
«Граф Нуль» та «Мона Ліза Овердрайв». Центральною темою романів є проблема зародження, існування і
визнання штучного інтелекту. Проза письменника є своєрідним відображенням літературно-художніх і соціокультурних тенденцій, типових для літератури кінця ХХ століття.
Головний герой роману Кейс був наркоманом і комп’ютерним хакером, який заробляв на хліб тим, що
викачував із кіберпростору інформацію для замовників за гроші, а тепер позбавлений можливості проникати
в Матрицю, підключившись до комп’ютера. В. Гібсон протягом усього роману дає опис кіберпростору, який
називає по-різному й описує різні варіанти інфопростору в залежності від подій у романі. Визначення віртуальної реальності Гібсон дає не один раз.
© М. М. Назаренко, 2014
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Чертков А. є одним із дослідників літератури кіберпанку. Він стверджує, що Вільям Гібсон – сучасний
американський письменник, якого з повною на те підставою зараховують до сучасних класиків. У літературу
він увірвався стрімко – вже перші його розповіді привернули широку увагу і в професійному середовищі, і
серед читачів. А його дебютний роман не тільки зібрав пишний букет престижних літературних премій, а й
запустив на високу орбіту новий революційний напрямок у науковій фантастиці, яка отримала назву «кіберпанк» (cyberpunk) [2, с. 154].
Кіберпанк – це наукова фантастика епохи комп’ютерної революції [5, с. 152]. Кіберпанк з’явився практично одночасно з появою персональних комп’ютерів, коли стало зрозуміло, що на світ з’явилася не просто
якась нова потішна іграшка, а інструмент, який істотно розширює можливості людини, нова точка опори,
яка незабаром переверне світ. Письменники, і в першу чергу В. Гібсон, побачили і описали у своїх творах
по-справжньому реальний вигляд близького майбутнього, шлях, до якого в цей момент рішуче повернуло
людство. Кіберпанк мав значний вплив на інші види мистецтва і в підсумку привів до формування нової молодіжної контркультури, з літературою як такою практично не пов’язаної [7, с. 119].
Термін для назви нового літературного напряму, хоч і з’явився випадково, виявився досить вдалим і ємним. Перший корінь в цьому слові, «кібер», пов’язаний зі словом «кібернетика» і має на увазі, що цей напрямок описує майбутнє, в якому повсякденне життя людей докорінно змінилося під впливом високих технологій. Центральним для кіберпанку є поняття «віртуальної реальності» («кіберпростору», за визначенням
В. Гібсона) – вигаданого світу, що знаходиться всередині комп’ютерних мереж, куди людина може проникати
за допомогою спеціальних пристосувань [2, с. 156].
Роман «Нейромант» наповнений усіма елементами кіберпанку: динамічний сюжет, всемогутні корпорації,
високі технології, хакери, а також глобальна комп’ютерна мережа, неодмінний атрибут і умова існування
суспільства недалекого майбутнього, в якому живуть герої його творів.
В. Гібсоном вперше були описані люди, що використовують пристрої, які дозволяють підключити свій
мозок до комп’ютерної мережі, тобто до кіберпростору. Уже зараз слово «кіберпростір» почало поступово
вписуватися в сучасну лексику для позначення всесвітньої комп’ютерної мережі. Також, багато дослідників
комп’ютерних технологій в області «віртуальної реальності» намагаються втілити в життя щось схоже на
інформаційний простір в уявленні Гібсона. Грязнова Є.В. зазначає, що новаторство Гібсона проявилося в повному перегляді формули майбутнього, якої дотримувалася наукова фантастика того часу. Замість класичної
схеми «космос – роботи – атомна енергія» він використовував «комп’ютерні мережі – біотехнології – віртуальна реальність» [3, с.127].
Роман Вільяма Гібсона «Нейромант» одночасно став найвідомішим і, можливо, найуспішнішим його твором. Розповідь про хакера, який прагне повернутися в кіберпростір і є утягненим у боротьбу двох штучних
інтелектів, з хорошим драйвом і багатозначною кінцівкою став революцією в жанрі наукової фантастики.
Кіберпростір став однією з головних знахідок В. Гібсона в цьому романі. Герої кіберпанківських романів живуть не стільки в реальному житті, скільки в нескінченно тривалій (іноді триває після смерті) кібернетичної
галюцинації. Розгалужуючись на струмочки, інформаційний потік замінює собою потік життя, яке саме переноситься в кіберпростір [7, с. 122].
Однією з головних ідей кіберпанку у В. Гібсона стала ідея злиття технології і плоті, наприклад, комп’ютерні
чіпи, вживлені прямо в мозок. Сама по собі ідея напівлюдини-напівкомп’ютера не нова: але якщо раніше мова
йшла про розумну машину, що стала людиною, то, починаючи з романів В. Гібсона, мова йде про людей, які
зростили себе – найчастіше добровільно – з кібернетичними пристроями [3, с. 155].
Філько В.І. стверджує, що саме вулична культура, сприйнята В. Гібсоном у ті роки, відповідальна за те, що
його напівкібернетичні герої не вийшли стерильними і безстатевими: брудний сленг, секс на грані збочення,
складний коктейль хімічних і кібернетичних нейростимуляторів. Багато незвичайних слів, що зустрічаються
в романах В. Гібсона, були взяті ним із жаргону наркоманів (як, наприклад, « Flatline « – «рівна лінія», Флетлайн – прізвисько героя, що пережив клінічну смерть) [7, с. 120].
Вільям Гібсон – великий провидець. Ще двадцять років тому він зумів блискуче передбачити сьогоднішні війни IT-корпорацій. Віртуальна реальність стала феноменом сучасного розвитку суспільства, саме
останні десятиліття людської діяльності породили і дали широку популярність поняттю віртуальної реальності. Особливістю становлення феномену віртуальної реальності є те, що вона обумовлюється розвитком
комп’ютерних технологій і суспільний інтерес до неї зростає в кінці ХХ ст., коли вона починає усвідомлюватись як середовище спілкування і соціалізації, що впливає на горизонт нашого повсякденного досвіду і
відповідну поведінку в реальному світі. Вона розглядається не тільки як фактор масштабних змін, але й як
вираження сучасних культурних тенденцій.
Дослідження кіберпростору в творах В. Гібсона показало, що письменник, не маючи на той момент практично ніякого досвіду роботи з комп’ютером, висунув і розробив ідею віртуальної реальності, що була технічно реалізована через кілька років – причому пріоритет ідеї Гібсона визнавався всіма розробниками [6, с. 78].
Типовим для В. Гібсона є те, що практично всі дії роману відбуваються у кіберпросторі (віртуальній реальності), при гострому сюжеті роман насичений описами комп’ютерних пристроїв. Світ майбутнього в описах
письменника – це неприємне місце, де життя суспільства повністю підпорядковане інтересам ворогуючих
корпорацій. Твори, написані у жанрі «кіберпанк», характеризуються динамічністю сюжету, високим темпом
розповіді, гостротою відчуттів, детальним зображенням інформаційного простору, з яким взаємодіють герої
твору. В. Гібсон майстерно передає психологію героїв. Емоційним забарвленням мови автор створює реалістичність подій. Проза Гібсона має яскраво виражений соціально-психологічний і соціально-філософський
характер.
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ОБРАЗ ЖИВОПИСЦЯ У ЛІТЕРАТУРНОМУ ТВОРІ –
ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ СИНТЕЗУ МИСТЕЦТВ
У статті обґрунтовано підстави вважати образ живописця вагомим чинником синтезу мистецтв. Наведено та проаналізовано різні рівні, на яких відображається взаємодія літератури і живопису в літературних
творах завдяки постаті художника, що фігурує в них.
Ключові слова: образ художника, синтез мистецтв, інтермедіальність, взаємодія літератури і живопису, жанр, композиція.
В статье обоснованы причины считать образ живописца весомым фактором синтеза искусств.
Приведены и проанализированы различные уровни, на которых отражается взаимодействие литературы и
живописи в литературных произведениях благодаря личности художника, фигурирующей в них.
Ключевые слова: образ художника, синтез искусств, интермедиальнoсть, взаимодействие литературы
и живописи, жанр, композиция.
The reasons to consider the image of an artist a significant factor of the synthesis of arts are motivated in the
article. The different levels, which reflect the interaction of literature and art in literary works due to the figure of an
artist, appearing in them are presented and analyzed.
Keywords: the image of an artist, the synthesis of arts, intermediality, the interaction of literature and art, genre,
composition.

В перехідний період кінця XIX – початку XX століття, завдяки тісній і багатогранній взаємодії літератури
й живопису, термін «синтез мистецтв» став ознакою актуальності й модерності. Крізь призму синтезу мистецтв наново прочитуються твори, аналізуються їхні структурні елементи, зміст і форма. Письменники прагнуть розширити рамки власної творчості, щедро послуговуючись здобутками інших мистецтв. З’являються
літературні жанри, запозичені з образотворчого мистецтва (етюд (образок, акварель), ескіз (нарис, шкіц));
популярності набувають прийоми і засоби «живописання» словом; у світ виходить чимало творів про художників, у яких образ митця висувається на передній план, а тема мистецтва стає однією з провідних.
Вказана проблема має тривалу історію, починаючи з часів Аристотеля, який у праці «Поетика» розробив
класифікацію мистецтв за принципом їх спорідненості й відмінності [4, c. 283]. Пізніше вона активно розроблялася в добу Ренесансу й Просвітництва. Етапним у розвитку естетичної думки Європи став трактат німецького письменника й естетика Г.-Е. Лессінга «Лаокоон, або про межі живопису й поезії» (1766), де вчений різко
розмежував сфери дійсності, які найбільш адекватно відтворюються обома видами мистецтва: простір – сфера
дії живопису, час – сфера діяння літератури [5, c. 258].
На сучасному етапі у названому руслі українськими та зарубіжними вченими створено чимало студій, у
яких дослідницькі вектори, задані у минулому, набувають нових інтерпретаційних відтінків. До прикладу,
різноманітні види взаємопроникнення літератури й мистецтва знаходять чітке окреслення у підручнику «Теорія літератури» американських вчених Р. Веллека і О. Воррена (перекладена та видана в Росії 1978 року). На
вивчення літератури в системі мистецтв зроблено акцент у працях польського дослідника Ульріха Вайсштайна («Порівняння літератури з іншими видами мистецтва: сучасні тенденції та напрями дослідження в літературознавчій теорії і методології», 1979, «Література й образотворчі мистецтва», 1992). Варті уваги студії
російських науковців, зокрема В. Альфонсова («Слова и краски. Очерки из истории творческих связей поэтов
и художников», 1966), Д. Лихачова («Взаимодействие древнерусской литературы и изобразительного искусства», 1985), І. Волкова («Литература как вид художественного творчества», 1985), Г. Анікіна («Эстетика
Джона Рёскина и английская література XIX века», 1986).
Щодо вітчизняного літературознавства, то основоположним джерелом досліджень такого плану стала праця І. Франка «Із секретів поетичної творчості» (1899). Ця тема добре висвітлена в збірнику статей «Література
і образотворче мистецтво» за 1971 рік. Її торкаються в своїх працях І. Денисюк («Розвиток української малої
прози XIX – поч. XX ст»., 1981) і Н. Калениченко («Українська література к. XIX – поч. XX ст. Напрями, течії», 1983). Великий внесок у розробку вказаної проблеми зробили К. Шахова («Література та образотворче
мистецтво», 1987) і О. Рисак («Мелодії і барви слова: Проблеми синтезу мистецтв в українській літературі
кінця XIX – початку XX століття», 1996). Серед сучасних дослідників доцільно відзначити науковий доробок
В. Будного, М. Ільницького, Д. Наливайка, В. Іванишиного, В. Чуканцову В. та ін..
Наведені студії свідчать, що на даний час вже розглянуто чимало аспектів проблеми взаємовпливу літератури та інших видів мистецтв (їх синтезу), однак, враховуючи, що вона, як твердить Д. Наливайко, є досить
широкою і багатоплановою, то й досі залишається недостатньо вивченою. Зокрема, ще майже або й зовсім
не розроблялося питання використання письменниками образу художника як окремого вияву взаємозв’язку
літератури й живопису. Тому небезпідставною видається спроба довести, що образ художника в літературних
творах є своєрідною формою прояву синтезу мистецтв, під яким, вслід за В. Будним та М. Ільницьким, розуміємо їхнє «взаємопроникнення» [4, c. 292].
Як стверджує В. Чуканцова, «існує два способи «входження» творів іншого виду мистецтва в літературний
текст. Перший являє собою найменування, опис, характеристику…, т. б. включення в сам текст літературного
твору будь-якої інформації про твір іншого виду мистецтва. Другий полягає в перенесенні мови одного виду
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мистецтва на мову іншого. В цьому випадку сам текст починає жити за законами іншого виду мистецтва,
активно використовуючи його прийоми й методи. Перший спосіб носить характер «доповнюючий»: даючи
додаткові знання про час, культуру, костюм, побут і т. д., він «доповнює» світ літературного твору, розширює
його кордони. В основі другого лежить принцип збагачення – збагачується сама поетика літературного твору.
Перше явище називають синтезом, друге – інтермедіальністю» [11, c. 72-73].
Образ художника в цьому плані часто стає чинником як синтезу мистецтв, так і інтермедіальності. Враховуючи, що його присутність в літературному творі не завжди вимагає застосування принципів організації
твору іншого виду мистецтва, але практично завжди забезпечує створення відповідної атмосфери завдяки
згадкам про мистецтво та обговоренню його актуальних проблем, описам творення картин, включенню в
текст мистецтвознавчої термінології, живописним ремінісценціям тощо, у представленому дослідженні зупинимось на першому способі як такому, що дозволить більш багатогранно простежити функціональність
образу художника у тексті.
Художні твори, у яких фігурують постаті митців як прототипи реальних художників чи створені уявою
автора («Місяць і мідяки» С. Моема, «Портрет Доріана Грея» О. Уайльда, «Світло згасло» Р. Кіплінга, «Чорна
Пантера і Білий Ведмідь» В. Винниченка, «Valse mélanсolique» О. Кобилянської, «Боротьба з головою» М.
Яцківа, «Жертва штуки» В. Пачовського та ін.), відображають взаємодію літератури і живопису на таких
рівнях: а) тематичному, б) жанровому, в) композиційному, г) образному, д) мовностильовому. При цьому
предмет зображення у творі, т. б. художник і його доля, тематика, жанр, композиція, засоби художнього вираження, стиль тісно пов’язані між собою.
Одним із чинників уваги до постаті митця є той факт, що мистецтво як явище культури найяскравіше
характеризує її стан, відповідно образ художника концентровано вміщує якісні зміни, що відбуваються в ній
[8]. Хоча тема мистецтва і художника привертала увагу письменників в різні історико-культурні епохи, проте саме на зламі ХІХ–ХХ століть стала наскрізною, об’єднавши «всі літературні напрями, рухи і школи від
романтизму до символізму» [7, c. 22]. Як твердить К. Шахова, образ художника, творця естетичних цінностей,
тема шукань і мук творчості, трагедія поета, актора, живописця в світі готівки, деградація творчої особистості
і загибель її під дією нещадних грошових законів одержують статус важливих тем романної прози, новелістики, драматургії [12, c. 16].
Безперечно, існує багато способів «проникнення» образотворчого мистецтва в словесне. Присутність образу художника у літературних творах як один із них зумовлює в свою чергу вибір певних жанрових форм,
пов’язаних з мистецтвом. Сюди належать «роман про художника» та його різновид роман про «художника
навпаки», жанр есе про мистецтво, жанр екфрази, новела про мистецтво, роман-біографія художника тощо.
Формування «роману про художника» як певної типологічної моделі реалістичного роману припадає на
період другої половини ХІХ – початку ХХ століття. Прикметною у цьому відношенні є англійська література,
де, як стверджує Н. Білик, відбувається зародження «роману про художника» як жанрового різновиду, що має
характерні особливості ідейно-художньої структури [2, c. 4]. Ідейним центром такого твору виступає конфлікт художника з міщанським середовищем, що відбувається в прямій, «відкритій» формі. Герої-художники
цих романів відмовляються іти на компроміс з меркантильним світом, зраджувати мистецтво, результатом
чого стає їхня непримиренна ворожнеча, а то й повний розрив. Художники-нонконформісти і своєю життєвою
поведінкою, і своїм мистецтвом кидають виклик «впорядкованому» світу буржуа, відкидають його ідеали й
цінності, соціальні, етичні і моральні норми. Суспільство ж мстить їм невизнанням і зневагою, прирікає їх
на різноманітні випробування, нерідко на бідність, часто – смерть в повному забутті. Сюжет розгортається в
епічному часі, в хронологічній послідовності, оповідь частіше ведеться від третьої особи. Характери героїв
чітко окреслені і відрізняються повною визначеністю. В цілому тема художника і буржуазного суспільства
інтерпретується в романах даної типологічної низки реалістично, але відчутна в них і романтична традиція її
розробки [2, c. 6].
Дослідниця Н. Бочкарьова виділяє в руслі європейського символізму особливий різновид роману про художника – роман про «художника навпаки», головний герой якого «характеризується естетичним відношенням до життя, але воно не реалізується в професійній діяльності художника. Такий герой – дилетант, любитель мистецтва – творить саме життя за законами краси» [3, c. 145]. В такому творі, як правило, присутні й
справжні художники, але вони виявляються вторинними «двійниками» головного героя-дилетанта, а от створені ними художні шедеври разом з їх моделями стають головними образами роману, визначаючи головний
сюжет і хронотоп культури [3, c. 146]. Яскравим прикладом роману про «художника навпаки» є «Портрет
Доріана Грея» (1890) О. Вайльда.
Наприкінці XIX ст. особливу роль в англійській літературі відіграв жанр есе про мистецтво, що формується в руслі «естетичної критики» і відзначає перелом в літературному і художньому житті вікторіанства та
бере за основу суб’єктивне, чуттєве сприйняття творів мистецтва. Це ставить критика в позицію художника
і вимагає від нього самого художнього стилю [6]. На думку Г. В. Анікіна, Дж. Рескін «створив в англійській
літературі новий жанр – есе про мистецтво (в якому спостерігається синтетичний підхід до творів образотворчого мистецтва в його зв’язках з літературою), есе з яскравими літературно-художніми достоїнствами [1, c.
269]. Дж. Рескін і У. Пейтер розвивають легенду про художника і поетизують образи його творів. Авторське
начало проявляється не тільки в суб’єктивній інтерпретації життя і творчості художника, але і в філософських
роздумах про природу мистецтва, і в автобіографічних відступах. Взаємодіючи з поезією, есеїстика Дж. Рескіна і У. Пейтера сама стає поетичною. В трактаті, лекції, путівнику, нарисі здійснюється з’єднання наукового,
публіцистичного і художнього дискурсів. В англійському есе про мистецтво другої половини XIX століття
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художники минулого стають сучасними й актуальними, а особлива увага приділяється живопису раннього
Відродження [6]. Наприклад, в «Сучасних художниках» (1843-1860) Дж. Рескіна.
Найважливішою складовою есе про мистецтво є екфразис – словесний опис та інтерпретація живописних
творів [6], від узагальненої словесної «картини» творчості художника до деталізованих описів окремих полотен. При цьому екфразис – це не тільки «вербальне представлення візуального зображення» чи «запис послідовності руху очей і вражень глядачів», але й літературно-художня інтерпретація, що вміщує нові смисли [6].
У XIX столітті мистецтво стало важливою сферою духовного життя людей, а художник піднявся на недосяжну висоту, в ньому побачили ««володаря дум», відкривача істин, пророка, лідера людства [7, c. 17]. До
кінця століття думка про важливу роль мистецтва і його творця стала загальноприйнятою і вже не потребувала доказів. Художник все частіше стає героєм літературних творів, а увага письменників «переключається на
інші аспекти проблеми, зокрема на практичну діяльність художника і його положення в суспільстві» [7, c. 20].
Новела, будучи, згідно з Ю. Ковалевим, «експериментальним жанром», завдяки своїй «малоформатності»,
виявилася зручним полем для «перевірки» нових тем у цьому річищі. У ХІХ столітті жанр новели поступово
втрачав звичні для попередніх періодів простоту, лаконізм, сюжетну динаміку тощо. Акцент перемістився з
подій на людину. Звідси посилення характерологічних і навіть психологічних елементів [7, c. 7]. Існує багато
зразків новели про мистецтво, в яких наявний образ художника – «Шарло Дюпон» Х. Банга, «Живий він чи
помер?» М. Твена, «Паяц» Т. Манна, «Рука і душа» Д. Г. Россетті та ін.
Автор монографії «Література та образотворче мистецтво» К. Шахова зауважує, що на сьогодні в літературознавстві найглибше розроблений жанр роману-біографії художника [12, c. 23], де факти життя і творчості
конкретного митця постають в специфічній, саме романній формі, творчо осмислені, художньо перетворені,
з більшим або меншим елементом домислу і вигадки, дещо вільним поводженням з документальним матеріалом [12, c. 107]. Як приклад дослідниця наводить книгу Луї Арагона «Анрі Матісс. Роман», де автор досягає
просто-таки фантастично глибокого проникнення в сутність художнього світу живописця, тож відбувається
хвилююче злиття творчого методу літератора та живописця на ґрунті спільності у розумінні реального світу
[12, c. 23-24].
Взявши за основу широкомасштабний жанр «роман про художника», простежимо, як образ художника
знаходить своє відображення на сюжетно-композиційному рівні, що включає життєписи, змалювання образотворчих взірців, а також роздуми про мистецтво.
Життєпис – це прозова оповідь про життєвий і творчий шлях художника. Може розглядатися як біографія
художника, але це не тільки і не стільки БІО-графія і навіть не тільки «ШЛЯХ ДОРОГИ ДО БОГА», духовне
становлення людини; це ТВОРЧЕ ТВОРЕННЯ як ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС. Життя (читай – творчість) художника
відмінне від біографії людини і від життя святого.
Твори художника, подані безпосередньо (вірші, роман в романі) чи опосередковано (образотворчі мистецтва, музика і т. д.), можуть бути «віхами» життя як творчості, завершальними етапами творчого шляху, символічними точками, «статикою в динаміці», «магнітами», що притягують з руху у вихорі енергію зовнішнього
і внутрішнього буття героя, що порушують лінійність шляху.
Роздуми про мистецтво – есеїстика, художня критика, мистецтвознавчий аналіз, теорія естетики, коментарі, філософія мистецтва та інші «мислеобрази» (М. Эпштейн, Г. Гачев) – об’єднані художньою ідеєю твору
і естетичною концепцією художника. «Намотуючись» як безперервний моток дроту навкруг лінії творчого
шляху і «ущільнюючись» навколо енергетичних точок – творів, мислеобраз розкручується як спіраль культури. Втім, лінійний творчий шлях – це найпростіший варіант: він може бути представлений у вигляді ламаної
лінії, параболи, круга і т. п., що, безперечно, ускладнює структуру роману.
Характер і співвідношення цих трьох складових може коливатися. Це відображається і на характері зображально-виражальних прийомів та засобів, і на просторово-часових відношеннях (статика-динаміка). Якщо в
романі відтворюються твори поезії чи образотворчого мистецтва – чіткіше точки (статика), проза чи музика –
процесуальність (динаміка). Реальні художники і їх твори – це точки, вигадані – більше належать до процесу.
З розвитком роману про художника у романі культури посилюється значення третьої складової – роздумів про
мистецтво [3, c.18-19].
Наявність образу живописця в літературному творі проявляється і на образному рівні, оскільки передбачає
використання живописних картин, які часто виступають як ключовий символ, алегорія, філософське узагальнення чи метафора. Вони співвідносяться з усією структурою твору як його найважливіша складова частина,
відіграючи у книзі дуже значну, іноді вирішальну ідейно-образну роль. Це, наприклад, картина Т. Жеріко
«Пліт Медузи» у тритомній епопеї П. Вайса «Естетика опору».
Ще частіше таку роль відіграє не якийсь конкретний, дійсно існуючий витвір мистецтва, а картина, що її
породила фантазія письменника. У романі Е. Золя «Творчість» це велике полотно «Оголена», якому віддає
весь свій талант, всі свої сили, весь свій запал революціонера від мистецтва Клод Лантьє. Портрети в творах
О. Бальзака «Невідомий шедевр», М. Гоголя «Портрет», О. Уайльда «Портрет Доріана Грея», пейзажні полотна у романах А. Кроніна, Д. Голсуорсі, Дж. Фаулза, С. Моема та багатьох інших функціонують як художні
образи [12, c. 103-104]. І такий образ є часто важливим засобом розкриття характеру героя, його поглядів,
переконань, душевного стану.
Образ живописця у значній мірі визначає й мовностильові засоби втілення цього концепту у літературі. «У
традиційній лінгвістиці аналіз мови художніх творів здійснюється згідно з поділом стилістичних засобів на
зображальні та виражальні. До зображальних засобів мови відносять усі види образного вживання слів, словосполучень тощо, об’єднуючи під загальним терміном тропи (метафора, метонімія, іронія…). Виражальні
засоби підсилюють емоційність за рахунок синтаксичних побудов: інверсії, паралельних конструкцій тощо»
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[9, c. 214].
Аналізуючи художні твори, для яких образ художника є ключовим концептом, можна помітити низку
особливостей у підборі авторами мовних засобів його вираження, що зумовлено складним, суперечливим,
неоднозначним характером творчої особистості. В більшості таких творів для реалізації досліджуваного концепту застосовано контрастивні стилістичні засоби. Дослідник Скідан О. Г. пропонує розділити їх на ті, що
творять словесний образ (оксюморон, антитеза, гротеск тощо) [9, c. 215] і називає їх образотвірні, та ті, що
утворюють основні змістові віхи усього твору чи будь-якого текстового фрагменту, називаючи їх змістотвірні
(іронія, сарказм тощо). Хоча часто одні й ті ж контрастивні засоби можуть виконувати обидві функції: образотвірну й змістотвірну [9, c. 215]. В кожного письменника – притаманний тільки йому спосіб мислення і відповідно авторський стиль. Так, здійснивши семантико-концептуальний аналіз художніх текстів У. С. Моема,
Скідан О. Г. доводить, що «в основі втілення концепту творча особистість лежать метафоричний, параболічний та парадоксальний види художнього мислення, але переважно вербалізація цього концепту відбувається
через контрастивні стилістичні засоби (оксюморон, іронію, антитезу, парадокс, гротеск), що формуються за
допомогою парадоксального художнього мислення [10, c. 11]. Як бачимо, образ живописця у творі підпорядковує собі вибір таких стилістичних засобів вербалізації, що уможливлюють передачу його багатогранності,
парадоксальності та амбівалентності.
Не без впливу значної актуалізації інтересу до проблем взаємодії літератури і живопису в сучасному літературознавстві, великим попитом у науковців користуються літературні твори, в яких присутній образ митця,
зокрема живописця. Наявність образу живописця у літературних творах можна вважати одним із численних
видів взаємопроникнення мистецтв, а отже, і вагомим чинником синтезу мистецтв, оскільки він передбачає
присутність в текстах дискусій на мистецьку тематику, використання мистецтвознавчої термінології, опис
окремих творів мистецтва чи згадку про відомих художників, мистецькі стилі тощо. Будучи ядром таких
творів, образ живописця підпорядковує собі їхню форму, зміст, художні засоби втілення, що відображається
відповідно на тематичному, жанровому, композиційному й мовностильовому рівнях.
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ЗЕМЛЯ-БАТЬКІВЩИНА В УКРАЇНСЬКОМУ ПОЕТИЧНОМУ ДИСКУРСІ
Стаття присвячена дослідженню особливостей вербалізації концепту Земля – Батьківщина в українській
поезії ХІХ – ХХ століть. Проаналізавано когнітивні аспекти актуалізації смислового комплексу Земля – Батьківщина, втіленого у змісті поетичного твору в образно-асоціативних параметрах етнічної землі як географічної та духовної території нації.
Ключові слова: поетичний дискурс, художній концепт, образ, метафора.
Статья посвящена исследованию особенностей вербализации концепта Земля – Родина в украинской
поэзии ХІХ – ХХ века. Анализу подверглись когнитивные аспекты актуализации смыслового комплекса Земля – Родина, воплощенного в содержании поэтического произведения в образно-ассоциативных параметрах
этнической земли как географической и духовной территории нации.
Ключевые слова: поэтический дискурс, художественный концепт, образ, метафора
The article is devoted to the study of concept Land – Motherland verbalization in ХІХ – ХХ century Ukrainian
poetry. It focuses on the cognitive aspects of sense complex Land – Motherland actualization embodied in the poetic
work’s content in the image-associative parameters of ethnic land as geographic and spiritual territory of the nation.
Key words: poetic diacourse, literary concept, image, metaphor.

Поезія як універсальне явище загальнолюдської культури та, водночас, унікальне за своїми національними та суб’єктивно-авторськими проявами є особливою формою духовного освоєння дійсності. Поезія та
література в цілому художньо трансформує слово як особливу форму людського буття. Пов’язане з матеріально-чуттєвою дійсністю, поетичне слово здатне відкривати в цій дійсності особливі ціннісні смисли, що
виступають елементами поетичної картини світу, образної моделі буття. Виходячи з особливостей відповідних традицій художнього відображення світу та індивідуальних творчих пошуків, «поетична картина світу
акумулює естетичні цінності» [3, с. 165], сприяє розвиткові мови в естетичному напрямі [2], наповнюється
національно значимими символами, породженими народно поетичними образами, трансформованими та збагаченими завдяки авторським актуалізаціям.
Поетична картина світу, як і мовна, формується вербальними знаками, однак, знаками особливого порядку. У поетичному тексті вживане поетом слово як елемент формування художнього змісту трансформується,
його лексико-семантична структура засвідчує динаміку від конкретно-чуттєвого до поняттєвого, що забезпечує йому статус символу, мовно-естетичного знаку культури, художнього концепту, які завдяки своєму
узагальненому філософському змісту становлять систему «художніх кодів світоглядних та духовних засад
життя народу» [4, с. 1]. Не випадково, тому, діє у сучасній лінгвістиці спрямування на поглиблене осмислення когнітивної сутності поетичного слова як носія національно значущої семантики, з’ясування природи
вербальних образів та особливостей їх функціонування в поетичному дискурсі та, ширше, у контексті національної культури.
Розв’язання проблеми реконструкції одиниць індивідуально-авторської та національної художньої системи вводить у фокус досліджень ряд термінів та понять, серед яких особливе місце належить поетичному
концепту.
Теоретична лінгвістична думка, прагнучи чіткого та однозначного визначення поняття «художній концепт», наголошує на його орієнтованості як в системі художніх форм мислення, контексту художньої літератури як підсистеми культури, так і контексту цілісного національного ментального простору [9]. Художній
концепт мислиться як «складне ментальне утворення, що належить не лише індивідуальній свідомості, але й
психоментальній сфері певної етнокультурної спільноти», як «універсальний художній досвід, зафіксований
у культурній пам’яті і здатний виступати в якості фермента і будівельного матеріалу при створенні нових художніх смислів» [8, с. 41-42], як частина культурного надбання, що визначає національну картину світу того
народу, до якого належить письменник [5, с. 34-35].
Вирішуючи питання про кореляцію між художнім концептом та поетичним образом, В.О. Маслова підкреслює, що «художній концепт тяжіє до образів та включає їх у себе» [там же], оскільки поетичний концепт
осмислюється як «ширша порівняно з образом категорія ментального рівня, що є словесно-семантичним узагальненням образу чи групи образів у межах одного художнього твору чи всієї поетичної традиції» [4, с. 5].
Поетичні концепти, що актуалізуються у творах національної літератури в різні періоди її розвитку, досягають високого ступення узагальнення і філософського наповнення, насиченні неповторними смислами,
становлять певну систему, відзначаються високою частотністю та образно-асоціативною продуктивністю у
художніх творах, можна вважати ключовими поетичними концептами певної лінгвокультури. Одним із таких
концептів є в українському поетичному дискурсі концепт «Земля».
Фундаментальні філософські, соціологічні та лінгвістичні дослідження культурних та функціональних
категорій простору констатують, що земля є особливим художнім та епіко-міфологічним комплексом. Міфологічний образ землі заснований на уявленні про землю як джерело життя і життєвої сили, одну з універсальних категорій світового порядку, об’єкт людської праці, джерело захисту, естетичну та соціальну цінність,
пов’язану з поняттям родючості та народження, а також охоплює усвідомлення про землю як результат етнічної консолідації. Міфопоетичний образ землі засвідчує існування у його структурі трьох взаємозумовлених
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семантично-асоціативних полів: історичного, географічного та етнічного, кожен з яких відображений у системі архетипних, символічних смислів, сформованих у результаті певних етапів розвитку національної спільноти, кристалізації ритуальних дій, що відображають нерозривний зв’язок людини та рідної землі. Українська
епічна земля складається із системи локусів (особливих семантичних елементів) [14] у структурі концепту
– реальних або уявних місць, трансформованих художньою традицією в мікрообрази країни, мегаполісу, батьківщини, родини, роду, покоління, оцінні та емоційні аспекти яких просякнуті пам’яттю про визначні події,
моральними та суспільними ідеалами нації. Земля є основою національної свідомості та національної ідентичності. Е. Сміт наголошує на тісній належності землі до поняття нація, національна земля є «історичною землею, рідним краєм, колискою…Історична земля – це така, де місцевість і народ чинили взаємний сприятливий
вплив упродовж низки поколінь. Рідний край стає скарбницею історичної пам’яті та асоціацій…» [10, с. 18].
Розгляд концепту «Земля» в якості основного елементу національного космо-психо-логосу та національної
образності літератури як шляху доступу до всього пласту національної культури має багату традицію теоретичного осмислення в рамках гуманітарних наук [1, с. 16]. Іван Франко, зокрема, зазначав, що тема землі
збулила в українській літературі виникнення низки художніх творів великої естетичної та мистецької ваги, які
зазсвідчують її актуальність, гостроту, суспільну значимість [13]. І хоча образ Батьтківщини в українському
фолькльорі та художній літературі ставав об’єктом літературознавстава та стилістики, його когнітивна глибина, естетичне багатство мовного втілення та соціальна значущість сприяють новому науковому осмисленню.
Розглядаючи питання моделювання смислової структури художнього концепту, дослідники звертають
увагу на інформативну насиченість структури художніх концептів, її багатовимірність, в якій інкорпоровано
предметно-почуттєвий, образно-асоціативний і смисловий шари [9], однак, одностайності теоретичних міркувань щодо способів репрезентації, шляхів виявлення основних ознак та природи взаємодії між якими ще
не досягнуто [6; 7; 11; 12;]. Ми спираємось на думку В.Г. Ніконової про зумовленість характеру структури
кожного з виділених шарів особливостями акумульованої в ньому інформації та усвідомлення художнього
концепту як ієрархічної системи мікросистем, кожна з яких має складну структуру [9]. «Видобування» смислового шару концепту може здійснюватися як через аналіз сукупності «смислових атрибутів, які вилучаються
шляхом асоціативного осмислення базових і поетично переосмислених концептуальних тропів, що матеріалізовані у словесних поетичних образах і необразній лексиці у художньому творі» [там же], так і шляхом інтерпретації ідейно-художнього змісту, теми, лейтмотиву твору, тобто, від загального до часткового.
В українському поетичному дискурсі прослідковуємо сталу традицію відображення національної цінності
землі через смисловий комплекс ЗЕМЛЯ-БАТЬКІВЩИНА, втілений у змісті поетичного твору в образно-асоціативних параметрах етнічної землі як географічної та духовної території нації, вербалізованого поетичними
номінаціями Батьківщина, рідна земля, Україна, Вкраїна, рідний край, рідна сторона, наша, своя країна, etc.
Осмислення базових когнітивних ознак концепту відбувається шляхом реконструкції типових та індивідуально-авторських метафор, метонімій, епітетів, мовних елементів експресивної, аксіологічної семантики,
які відкривають доступ до структури образно-асоціативного шару художнього концепту, який, своєю чергою,
містить концептуальні ознаки: унікальність, божественність, святість: О краю мій, о земленько свята
(О. Олесь); …усе моє, все зветься – Україна./Така краса, висока і нетлінна,що хоч спинись і з Богом говори
(Л. Костенко). Земля євшанна, тополина, / той неповторний рідний край, / що з ним зв’язала пуповина, – /
дитячих літ ясний розмай … /Свята земля, ти вічно з нами… (Д. Білоус).Святість рідної землі втілено у поетичних образах ЗЕМЛЯ- ДАР: Дарма, що трохи вже йсивенькі – /то місяць скроням догодив./ Зійшло до нас
благословення землі, і неба, і води (І. Жиленко); Пахне хлібом маля, Що любов його народила. /Пахне хлібом
земля, Що дала мені сонце й крила (Д. Павличко).
Поетизація землі-Батьківщини відбувається шляхом відображення нерозривного зв’язку між землею і людиною, цінності землі як об’єкта любові, долі людини і долі Батьківщини, що засвідчений а) у відповідному
змістовому наповненні поетичного тексту, б) за рахунок високої частотності сполучуваності лексем земля-душа, народ, серце, любов; земля-родина, рід, братерство; земля –обов’язок, доля як сталих образно-асоціативних комплексів, в) змісту концептуальних метафор, наприклад, « серце-земля», «земля – тіло»: Грудка землі
б’ється у грудях. / Торкніться пальцями жилки на скроні –/Почуєте пульс батьківщини (Є. Гуцало), г) семантичного розгортання традиційних концептуальних метафор, наприклад, «доля-дорога-земля-поріг»: Мої
нескінченні дороги /Сплелися, мов доля моя, /Я знову вернув о порога, / Де батьківська рідна земля (Олександр
Олесь). Стрижневий поетичний мотив української поезії про нерозривність долі землі та народу актуалізується через опозицію допоміжних аксіологічних концептів «печаль (туга)-щастя», «рабство(поневолення)-воля»,
«смерть-відродження», розширених у поетичних мікроконтекстах рядом експресивних, емоційних, волюнтативних маркерів (біль, страждання, жертовність, хрест, плач, небо, пекло, проклін, порятунок, тягар
тощо), які втілюють як релігійні, так і соціальні смисли залежно від художніх та ідейних настанов автора: Чи
не тому крізь пекло ми йдемо/ На цій землі і вогняне клеймо/ Несем на чолах… (Д.Павличко); І все за те, що
ми свій край любили,/Що рвались сонце в темряву внести./…І понесли в світи хрести/Та сиві голови похилі.
(Олександр Олесь); Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь,/Рідний краю, здобути тобі! (І.Франко).
Особливе місце у структурі образно-асоціативного шару поетичного концепту «Земля» належить когнітивній ознаці історичність, яка є відображенням результату поетизації, сакралізації національних культурних
надбань, уславлення визначних історичних подій, зафіксованих у національній свідомості через корпус символів-онімів – прецедентних імен, топонімів, текстів; антропоморфних метафоричних та епітетних структур
(наприклад, земля Тараса, козацька земля): По цій землі ступав Богдан великий, / Розпалено козачі грали коні
(В. Свідзинський); Бо дуби-царі живуть в віках. /Пам’ятають гетьмана Богдана, /Гнівного Тараса і Франка;
Козацькі могили високі -/Незгаслі вулкани Вкраїни (І.Драч); Сто років – зморшка на чолі Землі./ Всесвітні ві-
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йни, революцій грози…/ Дніпро до ніг стежиною проліг/ І котить славу в сиві верболози (Іван Драч), які є втіленнями аксіологічно опозиційних концептів «перемога-поразка», «слава-забуття», «честь-сором» тощо. Слід
зазначити, що образи-оніми як контекстні актуалізатори когнітивних ознак у структурі поетичного концепту
«Земля» мають досить розвинену парадигму образних значень, як позитивних, так і негативних.
Твори українських поетів втілюють ідею рідної землі через ідеал духовної та географічної єдності як мету
героїчних та суспільних вчинків у минулому і сьогоденні, що на вербальному рівні експлікована атрибутивними структурами: земля – нероздільна, єдина, одна; та номінативними словосполученнями типу: Від Кубані
аж до Сяну-річки; Живи, Україно, могутня державо / Славути воз’єднаних двох берегів! (Лель-Анатолій Загрудний).
Естетична інтерпретація досліджуваного концепту у поетичному дискурсі проявляється у вербальних образах, які репрезентують когнітивну ознаку «краса рідної землі» як священну, неперевершену, чисту, нереальну, величну: Люди – прекрасні. Земля – мов казка. Кращого сонця ніде нема (В. Симоненко); Моя Вкраїно
чарівна, мій злотосяйний тихий раю (П. Панченко). Земля у своїй красі оздоблена природними елементами,
рослинами, живими істотами, підкреслена введенням у вербальну форму образу номінацій природних явищ
та проявів, наділених особливими символічними смислами, що витворювалися в результаті творчого освоєння рідної землі та її природніх ресурсів: Світає,господи, світає… Земля у росах, як в парчі. Маріє, Діво
Пресвятая, це ти так плакала вночі? (Л. Костенко); І тополя, й колосся, і небо,/І води дніпрові, і зорі.../Так
ось ти яка, Україно,/ Диво пісенне моє! (О. Завгородній); Передо мною килими чудові/Натура стеле – темнії
луги,/Славути красної бори соснові/І Случі рідної веселі береги (Леся Українка).
Поетична візуалізація краєвидів рідної землі гармонійно поєднана з акустичними та сенсорними образами,
викликаними в результаті метафоричного осмислення понять «пісенність», «голос», «звук», «тепло», «світло», «ніжність» тощо: Та скрипка зросла із насінини колись навесні, / вона брунькувала і бростю вона дивувала. / Не соки пила із землі, а майбутні пісні, / зелені, як рута, і сині, як небо, хорали (Є. Гуцало).
Аналіз специфіки вербалізації смислової домінанти «Батьківщина» у структурі концепту «Земля» не може
не враховувати також й особливого аспекту, який впливає на процеси пізнання світу та відіграє одну з основних ролей у формуванні почуття національної ідентичності – категорія простору [1, с. 153-182].
Просторові координати української землі репрезентовані лексемами степ, степи, море, гори, поля, луги,
долини, ліси, село, села, луги, лани, кручі, садок, сади, гаї та розширеною парадигмою просторових образів на
їхній основі, які кодують типові для української ментальності когнітивні метафори «степ-воля», «степ-поле
бою», «степ-пам’ять», «степ-душа», «село-спокій», «село-рай» тощо: Україно, в паростках надій,/Із широкою,
як степ, душею,/В думі сивій, волі молодій -/Переймаюсь долею твоєю. (В. Василашко); Луги за ланами,/Село
між садами/І мир між хатками (Іван Франко). Поетична репрезентація простору в українській поезії – це, як
правило, земна горизонталь, відсутність обмежень, безмежність, шир, неосяжність, засвідчена відповідними
лексемами та їх високою частотністю. Така традиційна та в багатьох випадках типово фольклорна поетизація
просторових елементів, вплетена в художню канву поетичного твору, зазнає нових образних перетворень,
збагачується новими семантичними нюансами, зазнає метафоричної концептуалізації. Наприклад, порівняймо: Де степ широкий, наче море,/Де дише пахощами гай(В.Залізняк); Поет став морем. Далеч степова, І хмарочоси, й гори – ним залиті(Д.Павличко); Гори веселі й зелені долини (Леся Українка) ; Над диким простором
Карпати – Памір, Дзвінка і сліпуча, як слава (О.Ольжич).
Образно-просторові характеристики землі підтримані елементами динамічної семантики: вітер, вітри,
рвати, линути, віяти, нестися, порив; даль, далі, далечінь, летіти, мчати, розгортатися, стелитися, розливатися, орати: У плоть, у космос, в океан і в море/ Він обертає свій незримий лик,/І плуг бере, й камінну
землю оре, -/Це батько мій, мозольний трудівник. (Д. Павличко)
Колір, запах, звук, тактильні відчуття є образними елементами просторового виміру землі. Всі спектри
блакитного, зеленого, золотого, срібного, чорного, червоного та білого, різноманітні відтінки та тони отримують символічне переосмислення у структурі просторових образів землі: Зеленим пухом дише ліс; Степ
сизополинковий (В. Поліщук); слова з семантикою запаху (дух, пахощі, пахучий, медовий, полиновий, дим):
Хто димний запах полину/Роздавить мороком туманів; Пахучий пил невпинно осіда,/ Фарбує все у матові
півтони, /І голоси людські – як відгомони / Того, про що розказує вода (Рильський Максим). Земля, що переповнена звучанням, відлунює спів, пісню, голос, крик, шепіт, рев, акорди, музику квітневої грози, бринить у
золотих струнах, кришталі, трембітою, сопілкою, кобзою: Довкола ліс гуде тужний, таємний спів,/Що ще
круг моєї колиски гомонів,/Тебе мов обтулив в полу свою темнаву./І річка та сама хлюпочеться, тривожно/
Повзе поміж високих берегів,/І верби ті самі, і дуб той, що шумів/Понад дитиною…(І. Франко).
Отже, спостереження над особливостями вербалізації концепту Земля – Батьківщина в українській поезії засвідчує наявність у структурі його смислового поля основних когнітивних ознак: унікальність, божественність, святість, історичність, просторовість, краса, матеріалізованих у словесно-поетичних образах, які
відображають динаміку переходу від традиційних, фольклорних до індивідуально-авторських, поетично переосмислених концептуальних тропів. Смислова взаємодія між номінаціями концепту та його атрибутами й
асоціатами уможливлює реконструкцію типових асоціативно-образних комплексів: земля-душа, народ, серце,
любов; земля-родина, рід, братерство; земля – обов’язок, доля; земля – єдність, слава як фрагментів концептуального простору української лінгвокультури, що визначають духовну та культурно-історичну динаміку
смислу поетичного концепту Земля – Батьківщина.
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рецепция творчества Дины Рубиной
в современной литературной критике
Стаття присвячена інтерпретації творчості Діни Рубіної з позиції літературної критики. У дослідженні
виявлено та обґрунтовано основні критичні позиції вивчення творчості сучасної письменниці.
Ключові слова: Діна Рубіна, жіноча література, масова література, рецепція.
Статья посвящена интерпретации творчества Дины Рубиной с позиции литературной критики. В
исследовании выявлены и обоснованы основные критические позиции изучения творчества современной
писательницы.
Ключевые слова: Дина Рубина, женская литература, массовая литература, рецепция.
The article deals with Dina Rubina’s work interpretation with a view to literary criticism. The key units of critic
research towards Dina Rubina’s work have been revealed and exposed in this study.
Key words: Dina Rubina, women’s literature, popular literature, reception.

Литература, будучи не статичной, включает в себя разнообразные аспекты жизнедеятельности человека,
выявляемые посредством архетипных образов, различных методов и приемов. Среди большого количества
писателей современной литературы можно выделить яркого представителя, Дину Рубину, являющую собой
писателя-метра в сфере женской прозы. Вышеуказанное, а также значимость и малоизученность творчества
писательницы, обусловило выбор темы исследования и составило его актуальность.
Цель статьи – интерпретировать творчество Д. Рубиной с позиции современной литературной критики.
Дина Рубина – автор, отображающий в своих произведениях реалии повседневности со свойственной ей
репрезентируемостью, посредством проявления автобиографичности и национального колорита, «Я ставлю
цель писать как можно лучше, и мне плевать – как это называется и воспринимается в суде. Искусство –
<…> волшебство, божественная игра, <…>. Талантливо написанная вещь всегда воспринимается как пронзительная правда, причем с большой буквы» [16], – указывает сама Д. Рубина. Писательница комплементарно
отзывается о своем творчестве и не учитывает мнение критиков. Однако представители литературной интеллигенции часто отзываются о Д. Рубиной как о действительно талантливо-именитой писательнице. А. Мамедов, к примеру, отмечает, что «творчество Рубиной находится на грани очень достойной беллетристики и
«высокой» литературы. В каком-то смысле в <…> литературе она «пограничник»« [3]. С. Чупринин называет
такую литературу «мидл-литературой» и указывает, что произведения Д. Рубиной больше относятся к так
называемой массовой литературе и ни в коем случае к низкой беллетристике [17, с. 312].
Согласно мнению Е. Луценко [10, с. 100‑112], Д. Рубина – писательница, балансирующая на грани
эгалитарной и элитарной литературы, что в принципе соответствует мнению А. Мамедова [3], однако, коммерчески прибыльная за счет факта принадлежности к массовой литературе. Писательница, по мнению
Е. Луценко, пишет «качественную прозу», тем не менее, такая квалитативность происходит за счет мастерского владения приемами повествования, сочетаемые с остросюжетной интерпретацией единичных аспектов. Незаурядность сюжетов произведений, в не котором плане затрудненность понимания, в связи с несоответствием определенных элементов произведения, использованием легкого стиля письма – это те качества,
имманентные Д. Рубиной, выделяющие ее из массы других писателей XXI века [10, с. 100‑112]. В свою
очередь концептуально-значимые аспекты жанрово-стилевого реферирования приближают ее творчество к
классике, несмотря на массовость читательской аудитории. Однако Д. Маркова [11, с. 197‑198] не разделяет
мнения Е. Луценко о принадлежности Д. Рубиной к классике и относит писательницу к массовой литературе, считая такой вид литературы более приемлемым для данного автора. Исследователь подчеркивает тот
факт, что здесь речь должна быть не о переходе Д. Рубиной в русло классической литературы, а о том, как
творчески развивается писательница, насколько мастерски она изображает диаметральные аспекты и героев
в различных жизненных перипетиях. Следовательно, необходимо изучать ее творчество с точки зрения диахронического подхода, со времен начала ее творчества.
А. Севериниц [15], исследуя творчество Д. Рубиной отмечает, что она воплощает собой писателя и последователя элитарной русской литературы, ее творчество – непревзойденный образец современной прозы,
максимально приближенный к классике, которая кооперирует старые тенденции литературы с новыми веяниями. Следовательно, ценность ее произведений заключается в уникальной манере письма и мастерски
выраженных событиях, связанных с жизненностью описанных ситуаций, реальных героев, философской
предтечей ее романов и творчества в целом. Тем самым творчество Д. Рубиной – это тот аспект литературы,
достойный чтения и изучения. В связи с чем, Г. Шульпяков [19] подчеркивает, что проза Д. Рубиной довольно
интересна, поскольку лишена описания с точки зрения женщины, можно лишь наблюдать принадлежность
автора к тому или иному полу при помощи слов и выражений, а именно за счет флексий.
М. Самаркина [14], А. Севериниц [15] и Г. Шульпяков [19] утверждают, что Д. Рубина непревзойденный
мастер художественного изображения, придерживающийся прозаического стиля, захватывающий читателя с
первых страниц за счет сингулярного описания образов и маститой дескрипции сюжетов, деталей, обладающая непоколебимым авторитетом среди большинства читателей.
© К. В. Сигова, 2014
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По мнению Д. Дорониной [5], основным контингентом произведений Д. Рубиной можно считать склочниц, в связи с их высоким интересом к такому виду литературы, в связи с чем, отрицательным свойством
творчества данного автора выступает беспамятство и рассеянность, связанные с непоследовательным описанием и пропуском определенных фактов, то есть под этим подразумевается размышления героев, как некий
поток сознания. В связи с этим, анализирование творчества Д. Рубиной является затруднительным. Следовательно, отсутствие четкой грани в размышлениях и высказываниях героев, а также смешение стилей считается бессмысленным и не всегда успешным. Пример такой бессмыслицы Д. Доронина находит в романе «На
солнечной стороне улицы», который неправдоподобен, значит, исследователь не считает должным акцентировать внимание на творчестве Д. Рубиной [5]. Значит, творчество Д. Рубиной не заслуживает изучения. Однако: «Художника обидеть всякий может. А Дина Рубина – художник замечательный. Хорошая книга – бездонное зеркало. Чем книга лучше, тем глубже бездна. И если кто-то из самолюбующихся не может проникнуть
дальше собственного носа, это проблема его, но не книги» [7]. Несмотря на то, что Н. Залоцкая в целом дает
положительный отзыв на автора, поклонником себя не считает [13]. Таким образом, произведения Д. Рубиной, поглощают читателя своим непревзойденным колоритом, образами, воплощенные в художественном
тексте, а именно в романах, так как они являются ключевым и содержательным компонентом ее творчества.
Произведения Д. Рубиной амбивалентны в своей структурированности, в связи с чем, ее творчество может
быть охарактеризовано как амфиболичное, что может быть сингулярной опцией данной писательницы. Однако
некоторые критики [10; 12; 18] отмечают, что Д. Рубина уподобляется А. Чехову, реализуя его мотивы в своем
творчестве. Тот факт, что многие писатели XXI века обращаются к творчеству «…Чехова объясняется универсальностью таланта и широтой взглядов писателя, пристальным вниманием к частной жизни обыкновенных
людей, отказом от дидактики и исключительной литературностью его произведений» [12, с. 8]. Эти мотивы
воплощаются в творчестве Д. Рубиной, что в свою очередь акцентирует внимание на то, что «банальные истории» содержат некую «экзистенциональную глубину» [12, с. 13].
Д. Рубина отметила: «Писатель – это такая мощная перерабатывающая установка, которая из вторсырья
производит ценные изделия» [6], то есть темы для своих произведений она черпает практически из всего, что
ее заинтересовало, а именно начиная от человека до определенного события. Следовательно, «писатель, <…>,
– вечно рыщущий сюжетов волк» [6], то есть писателю дано творить миры согласно его мировоззрению, мировосприятию, передавать эмоции посредством персонажей. Значит, «Творчество любого писателя – это всегда одна большая книга. <…> с разными главами. <…> главы могут весьма отличаться одна от другой» [9], «…
творчество само по себе <…> другая грань реальности» [4]. Каждая «Книга – это достояние читателя. А все
остальное – не так важно» [9]. Книга – это нечто предельно существующее в нашей действительности, являющееся непосредственно ярким воплощением творческих наработок автора, она раскрывает весь накопленный
багаж знаний писателя, его жизненный опыт, который не однозначно воспринимается читателями.
Интерпретационный анализ творчества Д. Рубиной трактует ее произведения как эмоциональные, которые
держат читателя в напряжении вплоть до последней страницы посредством психологического воздействия. Как
сказал однажды А. Пушкин: «Односторонность в писателе доказывает односторонность ума, хотя, может быть,
и глубокомысленного» [1, с. 151], говоря о Дине Рубине ее творчество не одностороннее, а всеобъемлющее,
затрагивающее все скрытые уголки нашего мироздания. Что в свою очередь, доказывает данное высказывание:
«…книги хочется читать и цитировать <…>. Они остаются в душе и памяти <…>, порой даже кажется, что это
не Дина Рубина так написала, а мы сами родились с этими мыслями и выражениями», таким образом, С. Блаус,
высоко оценивает творчество писательницы. Однако сама Д. Рубина в ответ на такое лестное высказывание
просит не возносить ее до ранга классической литературы [2]. Следовательно, ее замечание относительно принадлежности к классической литературе подтверждает высказывание Ю. Золотарева о том, что Д. Рубина «…
абсолютно проста, скромна и самодостаточна, без тени «звездизма» <…>. Нынешняя колоссальная популярность и востребованность ни в грамм не затронула ее простоты и открытости…» [8]. Значит, огромная популярность, умение писать качественный продукт позволяет говорить о творческой жилке писательницы и ее
объективной оценке своего творчества. Таким образом, писательница показывает не односторонность своего
творчества, а сингулярный подход реализации своих идей в контексте разнообразных произведений.
Таким образом, Д. Рубина является незаурядным представителем женской прозы в контексте литературы
конца XX – начала XXI веков, отображающая психологию современной эмансипированной женщины. Автор
своим творчеством показывает, что общественные стереотипы, существующие в социуме, необходимо пересматривать и доказывает, что женщина-писатель имеет такое же право голоса в жизни в целом и литературе
в частности, как, и мужчины. Следовательно, творчество Д. Рубиной трактуется неоднозначно в связи с ярко
выраженным акцентом, базирующимся на национальном колорите, в связи с чем, от ее произведений создается неоднозначное представление. С одной стороны, писательница владеет искусством письма, в элегантной
форме характеризуя героев, события, что относит ее к мидл-литературе, а с другой стороны эта элитность
переплетается с нецензурной лексикой, свойственной массовой литературе. Все эти характерные особенности
творчества Д. Рубиной находят неоднозначную трактовку современной литературной критикой.
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КОНЦЕПЦІЇ ЧАСУ ТА ПРОСТОРУ У ПРОЗОВИХ ТВОРАХ
МИКОЛИ ВІНГРАНОВСЬКОГО
У статті розглянуті концепції часу та простору в контексті аналізу наративних особливостей прозових
творів Миколи Вінграновського.
Ключові слова: час, хронотоп, простір, наративні особливості, наративний дискус.
В статье рассмотрены концепции времени и пространства в контексте анализа нарративных особенностей прозы Николая Винграновского.
Ключевые слова: время, хронотоп, пространство, нарративные особенности, нарративный дискус.
The article deals with the space and time of M.Vinhranovsky’s stories narrative problems. It is shown the narrative
peculiarities of writer’s prose.
Keywords: time, chronotop, space, narrative peculiarities, narrative discourse.

Дослідженням категорії часу та простору приділяють чималу увагу в сучасному літературознавстві. Для
аналізу малої прози М. Вінграновського крізь призму проблеми художньої майстерності час і простір є важливими категоріями художнього світу повістей та оповідань письменника.
Ці категорії є вагомими у сенсі наратологічних досліджень. При аналізі хронотопу прозових творів
М.Вінграновського за основу беремо наратологічні типології Ж.Женетта та В.Шміда. Актуальним у контексті
нашої публікації є праці Н.Копистянської.
Досліджуючи час і простір у контексті твору, потрібно мати на увазі так званий суб’єктивний хронотоп,
бо ж в основі художньої простору і часу знаходяться простір і час уяви, враження, свідомості художнього наратора.
Отже, метою нашої публікації є розгляд наративних особливостей, насамперед, повісті М.Вінграновського
«Кінь на вечірній зорі» у контексті просторово-часових відносин.
Оскільки наратив розгортається від імені «Я» (першоособовий, «гомодієгетичний наратор»), що триває, минуле йде за ним, постійно збільшуючись над теперішнім, то центральним структуротворчим чинником організації наративу стала людська пам’ять, а художня картина світу почала визначатись через призму категорії часу.
Тому, у наративному дискусі можливі будь-які зміни. Розповідь у творі відзначається різноманіттям форм
поєднання і взаємопроникнення « «психологічного» часу з часом історичним. М. Вінграновський успішно
використовує такі виражальні можливості художнього часу, як прийом анахронії з їх найрізноманітнішими
формами (аналепсиси й пролепсиси), ретроспекції, чергування часових режимів, рухливість просторово-часових співвідношень тощо.
Обов’язково слід відзначити, що наративний дискус у творі значною мірою визначається саме категорією
часу. Це відбувається тому, що наративна стратегія повісті складена згідно з особливостями жанру мемуарів,
оскільки оповідь будується на основі спогадів дорослої людини про своє дитинство.
Відзначаючи особливу майстерність письменника-знавця дитячої психології, вказуємо на усі тонкощі її
передачі у повісті «Кінь на вечірній зорі».
Дорослий чоловік (наш оповідач) приїжджає на могили своїх батьків, насолоджуючись красою природи
рідного краю.
«Я зупинився прислухався: з баштану, з його потоптаних бур’янів у зурмінні, у бринінні, дзижчанні осячих крил чулося ще якесь цямкання, жування і шамкотіння. На якусь мить воно затихло, та знову народжувалось, накопичувалося на мене темними, недобрими хвилями, наче по баштані під бур’янами пересувалась
якась маленька невиднокрила орда. Та не орда – то оси гризли кавуни… [2, с. 107].
Дуже часто у Вінграновського виявляється складність у співвідношенні змістовного навантаження часу і
переломів, що протікають миттєво, в думках і почуттях героїв. Час стає об’єктом мікроаналізу. Письменник
зосереджує відчуття часу в думках людини. Звідси-часові зміщення, повернення течії подій назад (аналепсиси
за Женетом) у спогади, у роздуми. «Якось розповідав мені один сторож: уночі на баштан прибігла лисиця. Побігала-пошукала, бачить: лежить надгризений кавун. Лисиця-до нього, і з розгону в ту дірку свій писок тільки
тиць! Ото було плачу! І плачу, і крику, і зойку…» [2, с. 107].
Далі першоосібний наратор переміщує читачів з однієї часової площини в іншу, оскільки одна площина
неповністю характеризує героїв твору, їх душевні поривання, злети чи падіння.
Рух часу наратором передається через плин років. Такий принцип побудови художнього наративу нагадує
структуру багатьох творів письменника, як були написані у формі кіносценарію.
Тепер перед читачем постає образ малого хлопчика-дитини війни.
Спостерігаємо і зміну оповідачів: роль наратора далі у тексті належатиме малому хлопчику Микитці.
Йому з фронту тато прислав ковзани «всі із суцільного заліза». Малому Микитці неодмінно хотілося випробувати покупку та й похвалитися нею перед своїми друзями Вітьком Осадчим та Мишком Варецьким.
Проблема була лиш у тому, що лід на річці ось-ось мав розтанути. Але Микита все-таки вирішив ризикнути і вийти з новими ковзанами на крижину.
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Часовий ритм в епізодах, де автор показує малого хлопчину у боротьбі за життя, різко змінюється: він
стрибкоподібний, рухливий, неспокійний, як неспокійний, стурбований у пошуку виходу із ситуації і герой.
Час руху вдало передається наратором у повісті: «Раптом з річки, ніби ножем щось когось пропороло,
хряснуло і зарипіло… Прорипіло, продерлося продаленіло і так само стихло, як і почалося… Як був зігнутий
над ковзанами, я так і закляк. Руки мої, як і черевики, зробилися дерев’яні, і все навколо примерло, лише на
дверях перед моїми очима плутаною ниткою стікала зі стріхи срібна вода, і в кутку на запиленій павутині
мляво погойдувався павучок… Та я знав, відчував, що тиша ця ненадовго, що варто буде в річку долити лишній ополонник води, як.. і справді, я тільки подумав, як з річки щось люто хльоснуло, хльоснуло, наче сухим
батогом, широко, навідліг, аж береги ніби вщулились і попригинались, клацнуло десь, наче зубами, а потім
тихо, ніби вві сні, жалібно, слізно заскиглило… [2, с. 110].
Незважаючи на те, що хлопчик сам перебуває у небезпеці, він по-дитячому, по-доброму ставиться до лисенятка, яке випадково зустрів на крижині. Особливо вразив Микитку плач звіра.
Динамічні компоненти тексту витісняються спокійними: дитина забуває про небезпеку, коли її щось особливо зацікавить або вражає.
Минуле не стільки згадується нашим героєм, скільки заново переживається. Внутрішня фокалізація на
героєві служить підтвердженням цьому…
«…Я вже знав, що плачуть коні і корови, надивився слава Богу, на них ще як вступали і як тікали німці,
але щоб плакали лисиці – такого я ще не знав. Слізки у лисенятка були дрібненькі і наче сухі, як просяне зернятко, дрібненькі, ну то й що з того? Сльози які б вони не були, великі чи малі, сльози є сльози…» – розуміє
наш малий герой [2, с. 115].
Тут слід ще раз підкреслити майстерність письменника – зоопсихолога, його вміння відчути і передати
особливості стану душі і тварин, і дітей у період небезпеки.
Герой Вінграновського переміщується з однієї часової площини, площини відносного і тимчасового спокою у площину особливого напруження та переживання: «Гребля наближалася. А з нею наближався і несамовитий гуркіт падаючих у провалля крижин …» [2, с. 116].
Отже, тут художній час відіграє важливу роль у кульмінаційному моменті твору: загине дитина, полетівши
з крижиною вниз, чи врятується?
Микитка виробив план порятунку, лисенятко загинуло… Але чи «спрацював» його план? Складні душевні
переживання дитини розкриваються в поєднані реального часу з суб’єктивними відчуттями.
Розв’язка цієї події – це вже інший часовий вимір, інша площина. Оригінальність і майстерність стильової
манери М.Вінграновського полягає у часових зсувах, у вдалій маніпуляції часом, що є важливим композиційним фактором побудови прозового твору.
Оповідач переносить нас в іншу часову площину, де Микитка іде з матір’ю у Голованівськ, щоб виміняти
картоплі.
Автор цікаво розповідає про враження дитини від побаченого, спостережливість і кмітливість хлопчика,
здатного на вигадку:
«Ми йшли степом, і хоча в степу не так мулко, та реп’яхи чіплялися за ноги, за плечі, лізли в очі і в рот, у
мене навіть за пазухою і у вухах торохтіло якесь торішнє бур’янове насіння… Будяки стояли вищі за мене, і
їхні сухі кошлаті голови навпроти зір дивилися відчужено і зверхньо.
А один будяк з головою – як у соняшника, видно, будяк-цар, зненацька з’явився із темноти, що я відплигнув у бік і схопився за «шмайсер». Але нічого – будяк як стояв, так і дивився своїм сухим непорушним видом
кудись поперед себе у темінь і когось, не мене, терпляче очікував. Я здогадався, кого стеріг цей нерухомий
будяк-цар: він очікував свої ворогів» [2, с. 119].
Часто роздуми дитини, вигадані історії оповідач перериває його розмовами з матір’ю, переносячи читача
з віртуальної часової площини у реальну.
Слід відмітити, що у багатьох своїх прозових творах письменник часто вдається до показу та змалювання
людської (дитячої) психології своїх героїв, до їх емоційних стосунків, а це найкраще виражається у їх роздумах, поглядах. Тут важливим чинником стає емотивний аспект проголошення концепції наратора.
Деколи подорожуючі ставали на відпочинок, адже дорога була далекою (близько 30 кілометрів).
Мати читала книжку. Микитка бачив цікаві сни.
Знову наратор переносить нас у минуле. У цій часовій площині перед читачем – все життя матері нашого
героя: її важке дитинство в наймах, де вона за харчі і за сезонне літнє платтячко няньчила у попа дитину; молодість у важкі роки революції, зустріч з батьком, одруження.
Проза М. Вінграновського – яскрава ілюстрація письменника у боротьбі з часовою кінечністю простору. Однією з найбільш яскравих особливостей наративного мистецтва, як говорить французький наратолог
Ж.Женетт, є можливість перемоделювання у бажаний порядок загального потоку життя. Основною для часових переміщень є нарація від першої особи. Першоособова оповідь підкреслює два часові потоки – час, протягом якого ведеться розповідь, і час історії.
Спогади у творі розгортаються за послідовністю відновлення подій у пам’яті.
Мати зі сином увійшли в Голованівськ.
Знову наратор повертає читача в інший час та простір, що є взаємопов’язаними та взаємообумовленими.
За словами М. Бахтіна, в художньому творі «простір інтенсифікується, втягується в рух часу, сюжету… Прикмети часу розкриваються в просторі, і простір осмислюється й вимірюється часом. Цим пересіканням рядів
і злиттям ознак характеризується художній хронотоп» [1, с. 121-122].
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Інший часовий вимір у повісті-це обмін принесеної матір’ю каністри з гасом на «півмішка картоплі і на
додачу стару до сита обичайку» [2, с. 126].
Щасливі мама з сином повертаються додому. Микитка весело біжить за своєю обичайкою, яка підстрибує,
перелітає через калюжі, переганяє хлопчика. І, так, граючись, дитина доходить до лісу.
Далі наратор змальовує картину зустрічі хлопчика з конем і враження від побаченого.
«…Та невже – кінь?! Якщо кінь, то чому не ірже, а гарчить? А чому він тут і чий? А орел? А цифри?... Він
стояв на високих гандрабастих ногах, з настовбурченою дротяною гривою і хижо роздивлявся мене якимись
дивними очима. Одне око у нього було зелене. Зелене і якесь наче з крильцями. Я придивився пильніше – там,
де було колись око, червоніла гнила запалена рана, і на ній сиділа зелена муха. Сиділа вже, стерво, і робила
своє діло!.. Живіт і шия, подерті вовчими зубами, хоч і загоїлися, та ще буровіли, а ноги… його ноги були
вищі за мене і наче з заліза, ними, він, очевидно, відбивався і убивав вовків… Через те й гарчить, навчився від
них, а іржати по-своєму забув…» [2, с. 130].
Цей диво-кінь, змальований письменником і переданий крізь дитяче сприйняття, служить доказом особливості авторського світобачення, майстерності його письма, щедрості поетичної уяви, оригінальності авторської міфопоетики.
Тому, на нашу думку, досліджуючи хронотоп повісті «Кінь на вечірній зорі», доцільно говорити не лише
про час біографічний та історичний. Тут має місце ще й час міфологічний, оскільки автор часто змінює у повіствуванні хід подій: то повертається у минуле, то заглядає у майбутнє. Тваринний світ у нього наділений
людськими якостями думати, говорити, мріяти.
Мати, Микитка та Мухач (так назвав хлопчик коня – Л.С., О.Л.) повертаються додому. Кінь начебто й неохоче. Але коли «почув» про те, як добре буде йому у селі, – «погодився.
«Мухач ніби почув мамині слова, бо раптом хрипло заіржав. Не загарчав, а заіржав, згадавши, що він не
вовк, і звався від нині – Мухач» [2, с. 131].
Одноосібний наратор переносить уяву реципієнта у площину інших подій у повісті.
Знову відбувається зміна часово-просторових відношень. Ця складна їх організація переключає увагу читача на нові пригоди, що трапилися з хлопчиком.
«У селі з’явився учитель, і по хатах пішли перекази, що завтра вранці усім, кому треба, треба іти до школи» [2, с. 131].
Цікавими для нашого дослідження є часові зсуви, що автор вкладає у спогади малого Микити. Це так звана
«ретроспекція у ретроспекції»: дорослий чоловік свої спогади передає вустами дитини, згадуючи своє дитинство (минуле); дитина-оповідач вдається до давньоминулих спогадів, згадуючи те, що відбувалося ще раніше,
коли наш герой ходив до румунської школи. Ця унікальна і складна організація хронотопу допомагає авторові у вирішенні основних художніх завдань у творі, показавши його художню майстерність. Насамперед,
хронотоп служить для характеристики персонажів: через переплетення біографічного та історичного часів
висвітлюється підґрунтя особистості, її психологічні особливості, оригінальність сприйняття світу.
«Одна із функцій ретроспекції – посилення критичного та викривального зображення дійсності. Причому
письменник може спочатку свідомо надати ретроспекції цю роль, а буває і так, що вона виявляється тільки в
над тексті, у сприйнятті читача, до того ж іншої епохи»,- констатує Н.Копистянська [4, с. 180].
Використовуючи міфопоетичні прийоми, письменник створює свою авторську концепцію світобачення,
що є чергове підтвердження майстерності Вінграновського-прозаїка.
Оповідаючи про своє шкільне минуле, малий Микитка згадує: «Та що я в школі любив, так це з попом співати. Коли приміром, наставало Різдво, ми, піп і я, рушали попід хати по селу. В битих німецьких валянках. У
рясі, в кожусі і румунській кудлатій баранячій шапці, порипуючи по колючім снігу, він підводив мене до чиєїнебудь хати і тарабанив хрестом у вікно. Нам відчиняли. Ми заходили в хату і без усяких там «здрастуйте» чи
«добрий вечір», були у хаті люди, чи сама господиня, починали:
– З Різдвом Христовим будьте здорові!
– Будьте і ви здорові…
– Нова радість стала,
– Яка не бувала, –
затягував піп, кивав мені головою і, як зірваний з цепу, я вискакував голосом вгору:
Над вертепом звізда ясна
На весь світ засіяла…
…А коли десь опівночі поверталися з батюшкою додому і я згинався під його мішком в три погибелі, ми з
ним виводили вже до всього села:
Їхали козаки із Дону додому,
Підманули Галю, забрали з собою…
Ото була школа! До такої школи я би ходив і вдень і вночі!…» [2, с. 132].
Від цих чудових спогадів про румунську школу оповідач переносить читача до теперішнього (з точки зору
минулого) навчання хлопчика, зустрічі його з друзями, Галею та з новим учителем.
«У клас зайшов довгий, як дишло, учитель. Рукави гімнастерки у нього були в кишенях…» [2, с. 134].
Так почалося у Микитки шкільне повоєнне життя, «освідчення» Галі у коханні, «присяга» одне одному у
вірності, випаси коней, корів на вигоні і т.і.
Останній часово-просторовий відрізок, показаний наратором у творі,- це очікування малим хлопчиною
кінця війни. У день Перемоги повернеться батько з війни і Галя мала стати «під шлюб» з малим Микиткою.
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Ті часові зміни, що відбулися в житті людей (кінець війни), сприяють виникнення швидкому руху, його
невпинній динаміці.
Хлопчик летить на станцію зустріти батька. Зі зміною руху часу географія простору стає ширшою: хлопчик, пробігаючи через села Кінецьпіль, Дроздівку, вбігає у місто Первомайськ, на станцію, де сподівається
зустріти батька. Часовий режим у цьому епізоді неспокійний, як і неспокійний стан душі хлопчика (таке довготривале очікування! – Л.С., О.Л.).
Восьмилітній Микитка повертається додому пізно ввечері, проситься на ніч «до крайньої, білої в осінніх
мальвах хати…», зустрічається з Галею.
Використавши «кінометражний» принцип зображення подій, автор показує особливість зв’язку між подіями і героями та особливість впливу їх на героїв.
Як, бачимо, часово-просторові відношення у повісті «Кінь на вечірній зорі» М. Вінграновського пропущені через свідомість героя, залежить від його настрою, почуттів, певних подій. Таким чином, просторово-часова структура твору яскраво характеризує художній світ прозаїка.
«Кінь на вечірній зорі» – це твір, нарація якого зв’язана з ретроспективним характером, з наявністю тих
аналепсів, які наратор виводить з метою знайомства з минулим, а також як психологоаналітичний коментар
до взаємовідносин персонажів.
На прикладі аналізу художнього наративу у повісті «Кінь на вечірній зорі» М. Вінграновського ми стали
свідками цілком своєрідної, високомайстерної структури побудови дискусу:
а) письменник тяжіє до суб’єктивності, множинності точок зору на зображуване, «грає» з часом, використовуючи часові зсуви;
б) «текстова темпоральність» формується на аналептичних зміщеннях
в) індивідуально-оригінальна концепція просторово-часових відносин свідчить про особливість художньої майстерності М.Вінграновського.
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СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ОПОВІДАНЬ ДЖОЗЕФА КОНРАДА
З метою визначення стильової домінанти оповідань Джозефа Конрада у статті зроблено комплексний
аналіз стилю досліджуваних оповідань. Особлива увага приділена ролі та характеру вчинку, контрастам,
кольоро-символіці та лейтмотивам оповідань. Зроблено висновок, що стильовою домінантою оповідань Дж.
Конрада є психологізм.
Ключові слова: психологізм, вчинок, символіка, стиль, контраст, антитеза.
С целью определения стилевой доминанты рассказов Джозефа Конрада в статье проведен комплексный
анализ стиля рассматриваемых рассказов. Особое внимание уделено роли и характеру поступка, контрастам, цветовой символике и лейтмотивам рассказов. Сделано вывод о том, что стилевой доминантой рассказов Дж. Конрада является психологизм.
Ключевые слова: психологизм, поступок, символика, стиль, контраст, антитеза.
For the purpose of defining the stylistic dominant of Joseph Conrad`s short stories a complex investigation of
the style was made. Special attention was given to the role and character of the deed, the use of contrasts and colour
symbolism and to the leitmotifs of the short stories. The conclusion was made that the stylistic dominant of Joseph
Conrad`s short stories is psychologism.
Key words: psychologism, deed, symbolism, style, antithesis, contrast.

Осмислення творчості певного письменника фактично неможливе без розуміння основних особливостей
його стилю. Поняття стилю є складним та багатозначним. Кожен видатний письменник має свій індивідуальний стиль. Давньоримський драматург Сенека, відзначаючи зв’язок стилю з індивідуальністю письменника,
говорив, що стиль «є обличчям душі» [1, с.345]. Важливою ознакою індивідуального стилю письменника є
наявність стильових домінант.
Незважаючи на те, що творчість Дж. Конрада досліджували як в західному (Мозер, Д. Хевітт, У. Райт, У.
Біч, К. Хьюітт, Дж. Стюарт, Е. Кренкшоу, У. Ворд, П. Кемп), так і у вітчизняному і російському літературознавстві (Д. Урнов, Л. Ахмечет, М. Кругляк, М. Амусін, І. Рашкін, В. Кантор), питання стилю письменника ще
не вивчене у повному обсязі. Думки вчених щодо стилю Дж. Конрада дуже суперечливі. Одні літературознавці вважають його стиль типовим для пригодницької літератури (Н. Ньюхаус, Р. Лас Вергнас), інші вважають
його майстром психологічного аналізу (Є. Ланн, П. Кіршнер, Д. Урнов), а деякі називають його стиль імпресіоністичним (Ф. М. Форд, М. Члапінскі).
Короткі оповідання Дж. Конрада є малодослідженими з точки зору стилю. Відсутність досліджень обраного матеріалу і наявність різних, часто протилежних оцінок стилю Дж. Конрада забезпечує актуальність
поставленої проблеми.
Метою цього дослідження є визначення основних стильових особливостей оповідань Дж. Конрада.
Поставлена мета передбачає виконання таких завдань:
– розкрити психологічну глибину оповідань письменника;
– дослідити символіку кольорів та встановити її зв’язок із психологічним аспектом оповідань;
– проаналізувати образи героїв;
– визначити роль контрасту в оповіданнях;
– визначити лейтмотиви оповідань;
– зробити висновки щодо стилю письменника на матеріалі досліджуваних оповідань.
Об`єкт дослідження – оповідання Дж. Конрада.
Предмет дослідження – стильові особливості короткої прози.
Наукова новизна дослідження полягає у тому, що в ньому поданий комплексний аналіз стилю короткої
прози Дж. Конрада.
Центральною темою оповідань Дж. Конрада є людина з її радостями, горем, розчаруваннями та самотністю. Письменник скеровує свою увагу в сторону дослідження глибин людської душі. Дж. Конрада цікавила
складність та протиріччя психології особистості. Часто письменник поміщає своїх героїв в екстремальні ситуації, де вони проявляють свою справжню сутність. Людина в Конрада розкривається в певний критичний
момент, коли саме його життя поставлене на карту. Таким чином письменник створює необхідні умови для
експерименту: місця далекі від цивілізації, в якій кожен вчинок людини контролюється суспільством. В Дж.
Конрада людина звільняється від нав’язливої опіки та отримує свободу волі. Головне питання експерименту,
яке ставить письменник: чи залишиться людина людиною? На це запитання повинен відповісти сам читач. Це
можна побачити на прикладі оповідання «Аванпост прогресу», в якому двоє героїв залишаються наодинці із
самими собою – далеко від батьківщини, рідних, від цивілізації. «…they felt themselves very much alone when
suddenly left unassisted to face the wilderness…» [3, с. 5]. Необов`язково герої повинні знаходитися на безлюдному острові чи в краях далеких від цивілізації. Але майже завжди герої оповідань перебувають в ізоляції
створеній класовими, мовними, психологічними чи іншими бар`єрами. Так герой оповідання «Емі Фостер»
волею долі закинутий в англійську провінцію, є самотнім у велелюдному містечку, тому що різко контрастує
із оточуючими. Він опиняється в ізоляції, оскільки його зовнішність відрізняється від англійської і він не розмовляє англійською мовою. В оповіданні «Анархіст» саме суспільство ізолює головного героя, визнавши його
© Н. І. Телегіна, С. Б. Дощаківська, 2014
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анархістом. Насправді ж він звичайна людина, сумлінний робітник, який через п’яні витівки потрапив в поле
зору поліції та був засуджений як анархіст. Героя оповідання «Караїн: пам`ять» ув’язнює його минуле, його
власна пам’ять. Капітан з оповідання «Таємний співучасник» почувається чужинцем на власному кораблі і це
почуття спонукує його прийти на допомогу такому ж чужинцеві, як і він сам: « …we, the two strangers in the
ship» [3, с. 183]
Зрозуміти психологію героїв Дж. Конрада допомагають їхні вчинки, рішення, які вони приймають. Роль
вчинку в оповіданнях Дж. Конрада ключова. Саме через вчинки герої виявляють свою сутність, свої найпотаємніші почуття та бажання. Вчинок в оповіданнях Дж. Конрада – миттєвий прояв суті, зумовлений внутрішніми психологічними та зовнішніми, відносно героя, чинниками. Кожен вчинок героя в оповіданнях Дж.
Конрада – це реалізація особистого вибору і має певні наслідки – герой несе відповідальність за нього. Головний герой оповідання «Лагуна» зраджує свого брата та залишає його на вірну смерть заради порятунку
коханої. Герой стоїть перед вибором, для цього в нього всього декілька секунд. Немає часу на зволікання, навіть якщо це рішення вплине на все подальше життя. Письменник передав напруженість ситуації короткими
непоширеними реченнями: «When I looked back I saw that my brother had fallen…The men were close to him. I
looked. Many men. Then I looked at her. Tuan, I pushed the canoe! I pushed it into deep water» [3, с. 33]. Ці прості
речення створюють кульмінаційну напругу. В оповіданнях Дж. Конрада знаходимо численні приклади таких
«моментів істини». Караїн зважується на доленосний вистріл у бік свого найкращого друга заради примарного почуття кохання («Караїн:пам’ять»); «анархіст» вирішує вбити своїх товаришів, щоб звільнитися від ідеології, яку вони йому нав’язали («Анархіст»); Северин викриває себе як інформатора, щоб врятувати кохану
(«Інформатор»); Іль Конде вирішує покинути Неаполь, хоча для нього це рівнозначно смерті («Іль Конде»).
Дж. Конрад ставить своїх героїв перед складною моральною дилемою в екстремальній ситуації. Саме в такий
спосіб герої оповідань розкриваються якнайповніше з точки зору психології.
Важливе значення для розкриття психологічної глибини мають лейтмотиви оповідань. Це образ, що пронизує твір або постійно згадувана деталь, яка є ключовою для розкриття задуму письменника. В оповіданні
«Юність» лейтмотивом оповідання є незборима сила юності головного героя, його всепереможний ентузіазм.
Цей лейтмотив поданий у формі девізу старого вантажного парусника «Do or Die» (зроби або помри), який
повторюється впродовж усього твору. Повторення пункту призначення судна вказує на рішучість головного героя побачити далекий та таємничий Схід. Його різні варіації (Bankok, East, Singapore, Java) зустрічаємо
в оповіданні 29 раз. В оповіданні «Караїн: пам’ять» лейтмотив винесено в заголовок. Слова, які виражають
концепт пам’яті (memory, remember, memories, forgotten, recollections, forget, forgetfulness, vision of the past)
зустрічаються в оповіданні 23 рази. Головного героя переслідують спогади про скоєний злочин – вбивство
друга.
Потрібний автору ракурс сприйняття відтвореної в оповіданні ситуації забезпечується символікою кольорів. Найяскравіші приклади кольорів-символів містить оповідання «Караїн». Оповідання розпочинається та
закінчується схожим набором кольорів, створюючи своєрідну рамку. На початку твору ми зустрічаємо опис
імпровізованої «сцени», на якій Караїн виголошує промови для своїх підданих: «the purple semicircle of hills…
the yellow sands, the streaming green of ravines» [3, с. 39]. Здавна фіолетовий або пурпуровий колір вважався королівським. Він символізує багатство, шляхетність та владу. Жовтий колір символізує щастя, тепло та сонце.
Однак він має і зворотню сторону: він може також символізувати зраду та обман. Зелений колір символізує
близькість до природи [4]. Письменник поєднує ці три кольори щоб створити фон для правителя одного із
племен малайців. Всі три барви відповідають образу Караїна: правитель сонячного краю, він має багатство і
безмежну владу над своїми підданими, він – людина природи, яка піддалася почуттям. Дж. Конрад використовує також інші кольори для характеристики героя. Саме кохання і згубило головного героя – заради свого
почуття він зважився на зраду. Щоб заглушити муки сумління він брав участь у численних війнах і став воїном. Караїн завжди сидів під червоною парасолькою – червоний здавна асоціювався з війною, мужністю та
коханням [4]. Наприкінці оповідання письменник подає схожий набір кольорів – червоний, жовтий, зелений:
«A clumsy string of red, yellow, and green omnibuses rolled swaying, monstrous and gaudy» [3, с. 68]. Перед читачем постає уже міський пейзаж. Кольори в цьому контексті набирають негативного значення: червоний – гнів,
кров; жовтий – боягузтво, обман; зелений – ревнощі, заздрість [4].
За допомогою кольоро-символіки Конрад протиставляє цивілізацію далеким екзотичним краям. Використання контрастів не є поодиноким в оповіданнях Дж. Конрада. Протистояння цивілізація – дика країна
(civilization – wilderness) завершується в оповіданнях Дж. Конрада далеко не на користь першої. Цей контраст
чітко простежується в «екзотичних» оповіданнях: «Аванпост прогресу», «Караїн: пам’ять», «Лагуна». Контраст зазвичай передається через персонажів, їхні вчинки, думки тощо. Письменник поміщає двох представників цивілізації в колонізовану Африку, де вони мають шанс показати свою вищість над дикими тубільцями
(«Аванпост прогресу»). Шар за шаром Конрад знімає із своїх героїв умовності цивілізації і залишає їх один
на один із самими собою. З точки зору Західної цивілізації вони повинні нести високі ідеали та світло цивілізації «темним» туземцям. Насправді ж вони нездатні навіть керувати дорученою їм станцією. Контраст між
представниками двох різних світів показаний через їхні вчинки: місцеве плем’я забезпечує білих людей їжею,
ті ж мовчки погоджуються із продажем їхніх одноплемінників в рабство в обмін на слонову кістку. Карльє
говорить про необхідність винищити всіх чорних, щоб зробити країну придатною до життя («…talked about
the necessity of exterminating all the niggers before the country could be made habitable») [3, с. 17], хоча вони самі
не можуть навіть прогодуватися. Назва оповідання поступово набирає іронічного звучання, оскільки читач
починає усвідомлювати, що головна відмінність між цивілізацією та «дикістю» полягає в тому, що друга не
намагається прикривати свої підлі вчинки високими ідеями. Макола, тубілець, що працює на станції, спокійно
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заявляє, що їм потрібна була слонова кістка і що так буде краще для компанії. Кайер та Карльє звинувачують в усьому Маколу, намагаючись очистити своє сумління: «Whenever they mentioned Makola`s name they
always added to it an opprobrious epithet. It eases their conscience» [3, с. 16]. В кінці, коли спадають останні пута
цивілізації, і до Карльє приходить прозріння він визнає справжній стан речей: «You are a slave-dealer. I am a
slave-dealer. There`s nothing but slave-dealers in this cursed country» [3, с. 18]. Абсурдність їхньої цивілізованості
проявляється в конфлікті через який Кайер вбиває Карльє, а потім вчиняє самогубство: «What did they quarrel
about? That sugar! How absurd!» [3, с. 19]. Різниця між «цивілізацією» та «дикою країною» в інтерпретації Дж.
Конрада полягає у лицемірній «праведності» першої.
В оповіданнях «Лагуна» та «Караїн: пам’ять» протиставлення «цивілізованих» людей туземцям спирається на антитезу «віра – невірство». Білі люди поводяться самовпевнено на чужій землі, а захистом їм служить
невіра у вищі сили, в долю, в необхідність розплати за скоєні злочини: «White men care not for such things,
being unbelievers and in league with the Father of Evil, who leads them unharmed through the invisible dangers of this
world. To the warnings of the righteous they oppose an offensive pretence of disbelief» [3, с. 26]. Караїн звертається
до своїх білих друзів за допомогою («Караїн: пам’ять»): його переслідує дух вбитого друга, який символізує в
оповіданні муки сумління та розплату за зраду. Караїн просить в білих людей сили їхнього невірства; в країні
білих людей немає духів, що промовляють вночі, немає сумління, бо немає віри. Цей погляд відображає думку
малайців про «цивілізованих» людей: «To your people, who live in unbelief…because you understand all things
seen, and despise all else! To your land of unbelief, where dead do not speak…» [3, с. 61]. Письменник ставить
перед читачем запитання, який із поглядів все таки правильний? Хто виявився більш проникливим «дикий»
туземець чи «цивілізовані» люди? Чи цивілізація із своїм прагматичним поглядом на світ не упускає чогось
важливішого ніж вигода та прибуток?
За допомогою антитез Конрад змушує читача задуматися та зробити власні висновки. Він протиставляє
багатий духовно світ туземних народів прагматичному та корисливому світу цивілізації. Таким чином автор
залишає за читачем право вибору: до якого світогляду схилятися.
Отже, поставивши експеримент в центрі якого людина з її переживаннями, муками сумління, складними психологічними реакціями на оточення та екстремальність ситуації, Дж. Конрад вийшов далеко за межі
принципу «екзотика заради екзотики». Вчинок, поставлений в центр оповідань письменника, – це не пригода,
а результат психологічної реакції та морального вибору. Поглибленню психологізму сприяє також використання контрастів та символіки кольорів, введення лейтмотивів в канву оповідань. Це допомагає якнайповніше
розкрити ідеї автора стосовно моральних цінностей, психологічних причин вчинків і поведінки людей. Таким
чином, психологізм можна вважати стильовою домінантою оповідань Дж. Конрада.
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РОЛЬ КОНТРАСТУ В РОМАНІ ГРЕХЕМА ГРІНА «ТИХИЙ АМЕРИКАНЕЦЬ»
З метою визначення ролі контрасту в романі Г. Гріна»Тихий американець» розглянуто ключові проблеми
і зроблено комплексний аналіз образів головних героїв. Виявлено, що за допомогою прийому контрасту забезпечується структурна цілісність роману і розкривається світоглядна і моральна позиція автора.
Ключові слова: скептик, фанатик, вибір, демократія, аналітик, сумління.
C целью определения роли контраста в романе Г.Грина»Тихий американец» рассмотрены ключевые
проблемы и сделан комплексный анализ образов главных героев. Выяснено, что с помощью прийома контраста обеспечивается структурная целостность романа и раскрывается мировосприятие и нравственная
позиция автора.
Ключевые слова: скептик, фанатик, выбор, демократия, аналитик, совесть.
For the purpose of defining the role of contrast in G. Greene’s novel «The Quiet American» its key problems were
analysed and the complex investigation of the main characters was made. It was discovered that contrast as a stylistic
device provides the structural integrity of the novel and reveals the author’s world outlook and moral position.
Key words: sceptic, fanatic, choice, democracy, analyst, conscience.

Яскрава і багатогранна творчість видатного англійського письменника Грехема Гріна приваблює інтелектуалів складністю і актуальністю поставлених у ній проблем. У ній досконало поєднуються захоплююча
інтрига, проникливі спостереження над людською природою та роздуми про розумне та вічне. Критики у
своїх спробах проаналізувати твори Грехема Гріна та окреслити його постать у світовій літературі вдаються до схематичних спрощень: «Грін-католик» і «Грін-атеїст», «Грін-гуманіст» і «Грін-скептик», схильний
до релятивізму», «Грін-політик» і «Грін-прихильник невтручання» [1, c. 145]. Ці суперечливі характеристики особистості письменника виявляють його схильність до контрастних суджень, до розкриття істини через
протиставлення. Роман «Тихий американець» є малодослідженим як у західному, так і у вітчизняному літературознавстві, а роль контрасту в цьому романі критиками не розглядалася, що забезпечує актуальність
поставленої проблеми.
Метою дослідження є визначення ролі прийому контрасту у розкритті центральної ідеї роману та його
ключових проблем.
Поставлена мета передбачає вирішення таких завдань:
– визначити структурні особливості роману;
– проаналізувати образи головних героїв;
– розкрити психологічний аспект досліджуваного роману;
– зробити висновки щодо ролі контрасту в досліджуваному романі.
Об’єкт дослідження – роман Грема Гріна «Тихий американець».
Предмет дослідження – прийом контрасту в романі.
Наукова новизна полягає в тому, що в статті розглянуто роль прийому контрасту в структуризації твору
і розкритті його ідейного змісту, ракурс, в якому даний роман не розглядався.
Роман «Тихий американець» побудований на контрасті між минулим і теперішнім, між сценами мирного
життя і військових дій, між способом життя іноземців у В’єтнамі та самих в’єтнамців. Контраст закладено
в саму назву твору. Враховуючи активну підривну діяльність Пайла в Cайгоні, його справжня суть є контрастною по відношенню до його зовнішньої стриманості, в результаті чого назва роману набуває іронічного
звучання. Найбільш важливу роль в структуризації твору відіграє контраст двох центральних образів – Олдена Пайла та Томаса Фаулера. Пайл – тихий, спокійний, акуратний, без шкідливих звичок. Фаулер багато п’є,
курить опіум, впорядкованим його життя назвати важко. Цей контраст підсилюється парадоксом. Спочатку
Фаулер здається пристарілим циніком. Та пройшовши перевірку екстремальною ситуацією, він постає людиною із загостреним почуттям сумління, яка глибоко відчуває біль і страждання інших. Натомість «праведник»
Пайл, як виявляється, має відношення до жахливих терактів і більше того, байдужий до жертв цих злочинів.
Пайл виглядає правильним, культурним, охайним. Він не ходить в борделі, як інші американці, розмовляє
тихо і спокійно. Але в деяких ситуаціях його «правильність» доходить до абсурду. Він їде слідом за Фаулером
в район бойових дій, щоб розказати йому про свої почуття до коханки Фаулера. Абсурдною виглядає і сцена
сватання Пайла до Фуонг, яка набуває трагікомічного відтінку, враховуючи те, що Пайл просить Фаулера
допомогти йому з перекладом його залицянь. Він одразу викладає всі свої козирі : він – молодий, багатий,
неодружений, на відміну від Фаулера. Контраст у розумінні героями природи людських відносин в цій сцені
важко не помітити. Для Фаулера було дивно та незрозуміло, чому Олден Пайл говорить про свою групу крові,
запевняючи, що у них з Фуонг будуть здорові діти. Фаулеру здається неприйнятною і примітивною «любов,
надійна як долар»: «Is that how you make love in America – figures of income and blood-group?» [2, c. 78]. Але
саме таким є розуміння праведності і пристойності у Олдена Пайла. На його думку, він, вступаючи з другомсуперником в конкуренцію за володіння Фуонг, прийшов з більш вигідною пропозицією, оскільки готовий
забезпечити їй заможне життя відповідно до всіх американських стандартів. Для Фаулера Фуонг не просто
швидкоплинне захоплення. Без цієї жінки він не може уявити свого життя. Та байдужий до інших, Пайл не
розуміє біль друга.
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Центральні образи твору не тільки контрастують один з одним, але і самі по собі є контрастними. Фаулер
рефлектуючий та вразливий. Він ховається за маскою байдужості. Найкраще для нього залишатись осторонь
від війни та її кривавих жертв. Позиція непричетності була тоді дуже популярною серед журналістів та репортерів. Зручною вона була і для Фаулера. Він відчайдушно намагався переконати себе та інших що він лише
репортер, в обов’язки якого входило точно передати факти, побачені на власні очі. У нього загострене почуття
сумління та відповідальності. Більшість його колег дивились на воєнні дії з борту літака та записували інформацію, що надиктовувалась їм з вуст чергового лейтенанта чи полковника. На відміну від них, Фаулер, ризикуючи власним життям, їде у район бойових дій, щоб перевірити отриману інформацію. Поїздка в Фат-Д’єм
міняє його ставлення. Фаулера охоплює жах, коли він бачить водія з обрубаними ногами, покалічену дитину
у матері на руках: «He was about six years old and he lay like an embryo in the womb with his little bony knees
drawn up…..I thought «I hate war» [2, c. 53]. Розмова в літаку з французьким лейтенантом Труеном переконує
його, що позиція невтручання в цій ситуації виглядає непорядною. Пілот каже Фаулеру, що рано чи пізно
йому прийдеться стати на чиюсь сторону. Криваві сцени війни та бідування в’єтнамського народу змінюють
Фаулера до невпізнанності. З незацікавленої та байдужої людини він перетворюється на свідому особистість,
якій горе цього населення болить, як власне. Фаулер вже не може закривати очі на те, що в’єтнамці стають
маріонетками в руках французів та таких «тихих американців», як Пайл.
Образ Пайла також побудований на контрасті. З першого погляду привабливий та пристойний, він виявляється бездушним фанатиком, який знищує тисячі життів в інтересах «третьої сили», яка, ніби-то, несе
демократію в’єтнамцям. За ідеєю він не бачить людей. Він впевнений, що, вбиваючи мирних жителів, він
несе добро їхній країні. Коли вражений наслідками його діяльності Фаулер говорить йому про жертви, Пайл
заявляє, що на шляху до демократії певні жертви неминучі. Отже для нього мета виправдовує засоби. Для Фаулера ніяка мета не може виправдати теракт. Після вибуху на площі Гарн’є, де загинуло багато людей, ставши
у калюжу крові, Пайл лише каже, що доведеться почистити черевики перш ніж йти до міністра:» I must get a
shine before I see the Minister» [2, c. 62]. Він є не тільки вбивцею, а і жертвою. Він – зомбі, якому вбили в голову
ідеї з книжок Йорка Гардінга. Пайл, на відміну від скептика і аналітика Фаулера, не вміє самостійно мислити та аналізувати ситуацію. Фаулер намагається пояснити Пайлу, що в’єтнамців мало цікавлять абстрактні
ідеї демократії. Ці люди просто хочуть, щоб їм дали спокій та дозволили сіяти рис, який вони сіяли багато
років до того: «They want enough rice…They don’t want to be shot at.They want one day to be much the same as
another» [2, с. 94]. Фаулер розуміє в’єтнамський народ – бідних, нещасних, неосвічених людей, що жили по
сім-вісім чоловік у кімнаті і, якщо їли пригорщу рису в день, то були задоволені. Контрастність характерів
цих героїв розкривається як через їх відношення до Фуонг, так і через їх позицію відносно політичної ситуації у В’єтнамі. Вони обидва бажають добра як цій жінці, так і цій країні. Та кожен розуміє добро по-своєму.
Для Пайла – це виконання високої місії Заходу(вберегти в’єтнамців від комунізму, що несе загрозу людській
особистості), а для Фаулера – порятунок людей, яких безглуздо вбивають заради чужих інтересів. Саме ненависть до жахливої війни змушує Фаулера підтримувати в’єтнамських патріотів та пробуджує в його душі
почуття особистої відповідальності. Дізнавшись про справжню діяльність Пайла, про влаштовані ним вибухи
та диверсії, про ящик з пластмасою для виготовлення вибухівки, Фаулер не може залишатися осторонь. Тепер
його позиція кардинально протилежна тій, з якою він прибув у В’єтнам. Але він дуже складна особистість
в якій поєднується багато контрастних почуттів. Пайл йому подобається як людина, але він обурюється тим
що Пайл робить, не сприймає його фанатичної відданості ідеї. Він намагається пояснити Олдену хибність
його позиції, показати,що благі наміри, якими керується Пайл створюють пекло навколо. Проте Фаулер не
побачив в очах Пайла ні розуміння, ні болю, ні каяття: «What’s the good? he’ll always be innocent, you can’t
blame the Innocent, they are always guiltless. All you can do is control them or eliminate them. Innocence is a kind
of insanity» [2, c. 163]. Він робить висновок, що така фанатична віра в праведність ідей близька до безумства,
і що такого праведника неможливо переконати, тільки контролювати або знищити. Контрастність почуттів
Фаулера до Пайла загострюється тим, що Пайл врятував йому життя. Він до останнього хоче дати йому шанс,
але усвідомлює, що мусить вбити Пайла, що треба cтати на чиюсь сторону, щоб залишитись людиною в цій
нелюдській війні. Після смерті Олдена, Фаулера знов охоплюють контрастні почуття. Все пережите з Пайлом
допомогло йому прозріти, проте гіркий присмак його перемоги залишився. Та чи була це перемога? Фаулер
прекрасно розуміє, що цим вчинком він не змінить політику США у В’єтнамі і це викликає в нього песимістичні настрої. З іншого боку, він радіє, що на деякий час теракти припинилися.
Контрастні риси спостерігаються і в образах другорядних героїв, наприклад, в образі капітана Віго. Грехем Грім описує його штрихами, ніби художник, що поступово, але водночас чітко і ясно промальовує портрет людини. Віго любить і часто цитує Паскаля, має певні філософські погляди на життя. Він здається незацікавленим в розслідуванні. Віго розуміє, як багато лиха накоїв Пайл чужими руками і не жаліє, що його
вбили::» To speak plainly I am not altogether sorry. He was doing a lot of harm» [2, c. 20]. Він весь час каже, що
не є ні Лекоком, ні Мегре, а є простим поліцейським: «I’m not Lecoq, or even Maigret, and there’s war on». [2,
c. 23]. Проте виявляється, що він добре знає свою справу. При тому, що йому не дозволено знаходити факти,
які б компроментували американців, Віго є достатньо проникливим. Він здогадався, що Фаулер, незважаючи
на алібі та дружбу з Пайлом, хоч і непрямо, але причетний до його вбивства. Розум, проникливість, приховуються під маскою нібито байдужої до розслідування людини.
Прийом контрасту використовується автором і в різноманітних описах: в них поєднується прекрасне і потворне, високоморальне та бездуховне, виняткове та буденне. Перед вибухом на площі Гарн’є дві американки
спокійно сиділи за столиком і їли морозиво. Розмовляючи, одна сказала іншій, що їм потрібно піти не пізніше
11.25. Фаулер не зрозумів цих слів, доки не стався вибух. Він одразу кинувся шукати Фуонг, яка мала звичку
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саме в ту годину відвідувати одне з навколишніх кафе. Та Пайл попередив її про небезпеку. Тіла вбитих і покалічених людей, калюжі крові та образ цих двох спокійних, щасливих американочок аж ніяк не поєднувались
у Фаулера в голові. Вони, як і Фуонг, були попереджені, але решта людей постраждали. Фаулер, вказуючи на
кров на правому черевику Пайла, іронічно зауважив, що «третя сила « і «національна демократія « розлились
по всьому його черевику:»This is better than a parade. Women children are news, and soldiers aren’t, in a war. This
will hit the world’s Press… You’ve got the Third Force and National Democracy all over your right shoe». [2, c. 162].
Отже, структурна цілісність розглянутого роману забезпечується саме прийомом контрасту, за допомогою якого розкривається світоглядна позиція автора, а саме – його неприйняття фанатизму та думки про те,
що мета виправдовує засоби, засудження неоколоніальної політики США у В’єтнамі, глибоке переконання в
тому, що кожний народ має право самостійно обирати, як йому жити. Через прийом контрасту висвітлюється
і моральна позиція автора: є моменти в житті, коли людина не може стояти осторонь, якщо хоче лишатись
людиною.
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ СИНТАКСИЧНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ТА СИНТАКСИЧНИХ
ВІДНОСИН У РОМАНІ ЖЕРОМА ФЕРРАРІ LE SERMON SUR LA CHUTE DE ROME
У статті вивчається когнітивний аспект синтаксичних зв’язків та відносин французької мови у текстотворенні, досліджується семантика синтаксичних відносин на рівні словосполучення, речення та тексту,
виявляються статичні та динамічні концептуальні характеристики синтаксичних зв’язків у сучасному французькому художньому прозовому тексті.
Ключові слова: синтаксичні зв’язки, синтаксичні відносини, когнітивна структура, сурядний зв’язок, підрядний зв’язок, юкстапозиція, суб’єктно-предикатні відносини, когнітивний архетип.
В статье изучается когнитивный аспект синтаксических связей и отношений французского языка в текстообразовании, исследуется семантика синтаксических отношений на уровне словосочетания, предложения и текста, оказываются статические и динамические концептуальные характеристики синтаксических
связей в современном французском художественном прозаическом тексте.
Ключевые слова: синтаксические связи, синтаксические отношения, когнитивная структура, сочинительная связь, подчинительная связь, юкстапозиция, субъектно-предикатные отношения, когнитивный архетип.
The paper examines the cognitive aspect of French syntactic relations in text, studies the semantics of syntactic
relations between the phrases, sentences and text, analyze static and dynamic characteristics of conceptual syntactic
relations in modern French literary text.
Keywords: syntactic relations, cognitive structure, coordination, subordination, juxtaposition, subject-predicate
relations, cognitive archetype.

Метою статті є уточнення понять «синтаксичні зв’язки» і «синтаксичні відносини» у сучасній французькій мові, а також окреслення їхніх ролей у репрезентації когнітивних архетипів і концептів сучасного французького художнього тексту.
Актуальність статті визначається існуючою у сучасній лінгвістиці тенденцією до переосмислення функцій основних синтаксичних категорій художнього тексту у когнітивному аспекті з використанням новітніх
комплексних методик.
Об’єктом дослідження є синтаксичні зв’язки та відносини, зокрема суб’єктно-предикатні, у тексті роману
Ж. Феррарі Le Sermon sur la chute de Rome.
Матеріалом дослідження є текст роману сучасного французького письменника Ж. Феррарі Le Sermon sur
la chute de Rome, якому у 2012 році присуджена найвища французька літературна премія Goncourt за кращий
роман французькою мовою.
Предметом дослідження є концептуальні особливості суб’єктно-предикатних синтаксичних відносин у
художньому тексті роману Ж. Феррарі Le Sermon sur la chute de Rome, зокрема їхня здатність репрезентувати
когнітивні архетипи.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній уперше досліджується концептуальний склад синтаксичних зв’язків та відносин прозового твору сучасного французького письменника крізь призму когнітивного
підходу.
Питання розмежування і виокремлення синтаксичних зв’язків та відносин, їхнє співвідношення у вираженні смислу через різнорівневі синтаксичні одиниці є однією з проблем сучасної лінгвістики тексту. Обидві філософські категорії відносин та зв’язку набувають неоднозначної інтерпретації у тлумаченнях цих термінів філософськими словниками. Так, наприклад, відносини визначаються як «зв’язок між певною сутністю і тим, що з
нею співвіднесено» [4, с. 176], а зв’язок, у свою чергу, окреслюється як «відносини між об’єктами» [4, с. 510].
Отже, такі дефініції дають підстави для констатації певної синонімічності понять «зв’язок» та «відносини».
У романській лінгвістичній традиції існують як тенденція до розрізнювання синтаксичних зв’язків та синтаксичних відносин, так і об’єднання цих двох понять, а також термінологічні розбіжності. Поняття синтаксичного зв’язку як відносин залежності у реченні набуває розвитку у теорії структурного синтаксису
Л. Теньєра [6, с. 23-24]. Л. Теньер для позначення синтаксичного зв’язку вживає термін connexion [6, с. :11]
Аналізуючи суб’єктно-предикативний зв’язок мінімального висловлювання, А. Мартіне використовує термін
relation [11, с. 207], так само, як і О. Суте [13, с. 100]. Відштовхуючись від функціональних характеристик
синтаксичних одиниць французького речення, деякі дослідники схиляються до терміну rapport [8, с. 80; 12, с.
116] для позначення саме відносин, не акцентуючи на виокремленні зв’язків та відносин, зустрічається також
термін lien syntaxique [там само], проте цей останній, разом із терміном relation syntaxique для позначення
синтаксичних відносин, вживаються здебільшого, у дослідженнях з лінгвістики інформаційних технологій.
Не тільки термінологічна складність виникає у дефініціях зв’язку і відносин, а й проблема типологічного
плану. У синтаксичній теорії Л. Теньєра, який у вивченні синтаксичних залежностей протиставляє структурний критерій семантичному, розрізнюються такі три основні синтаксичні реляції, що здатні описати всі види
синтаксичних відносин і зв’язків у французькій мові: конексія (структурна залежність), юнкція (координація
та юкстапозиція) і трансляція (функціональна залежність) [6].
В. Г. Гак, розмежовуючи поняття зв’язки та відносини і виокремлюючи три основних структурно-семантичні види синтаксичного зв’язку – сурядний (сполучниковий та безсполучниковий), підрядний і юкстапо© Н. Г. Філоненко, 2014
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зитивний (безсполучниковий і безприйменниковий), підкреслює, що «нечіткість семантичних відмінностей
між видами зв’язку, часта асиметрія форми і змісту ускладнюють теоретичний аналіз засобів синтаксичного
зв’язку» [1, с. 251]. Таким чином, гіпотаксис і паратаксис є двома найзагальнішими і апозитивними за логічним критерієм видами синтаксичного зв’язку, до яких можна редукувати усю багатоманітність типів синтаксичних відносин та зв’язків у французькій мові.
Однак, різноманітність відносин, які може виражати один і той самий тип зв’язку, не дозволяє такому
спрощенню пояснити проблеми розуміння не тільки текстотворення й інтерпретації тексту в цілому, а й значно меншої синтаксичної одиниці, такої як словосполучення. Так, наприклад, Р. Вальтерейт, вивчаючи синтаксичний зв’язок у іменниково-прийменниковому словосполученні, наголошує на певній невідповідності
між ординарним, на перший погляд, зв’язком між іменником і прислівником, що позначують одного референта, та концептуальній різноманітності цього зв’язку [14, с. 182]. При загальній структурно-синтагматичній
омонімії, такі словосполучення не є еквівалентними у смисловому плані. Отже, очевидна певна асиметрія між
формальним і когнітивним аспектом синтаксичних зв’язків та відносин у французькій мові, тому визначення
одного конкретного інваріанту значення певного типу зв’язку є невирішеним завданням сучасних синтаксичних досліджень. Таким чином, саме вивчення концептуальних складників синтаксичних відносин може прояснити питання репрезентації концептів синтаксичними одиницями.
Семантика синтаксичних відносин у межах французького простого речення на рівні словосполучення
(агентивні, об’єктні, посесивні, атрибутивні, каузативні відносини) відрізняється від семантики синтаксичних відносин у складному реченні (часові, компаративні, різноманітні обставинні), а також від специфіки
структурно-синтаксичного зв’язку між реченнями у тексті (тематичні прогресії: лінійна, постійна, розділена;
зв’язність і зчеплення, порядок слів) та між текстовими фрагментами.
Система всіх синтаксичних зв’язків між одиницями у тексті формує його реляційний корпус, адже між синтаксичними одиницями можуть утворюватись як контактні (лінійні), так і дистанційні зв’язки, або, інакше кажучи,
горизонтальні та вертикальні. «Лінійний порядок одиниць синтаксичної структури не є довільним, а у значній мірі
зумовлюється когнітивною сполученістю елементів когнітивної структури» [2, с. 56]. Найпростішою ілюстрацією
важливого значення порядку слів мові є зв’язок підмет-присудок і предикативні відносини у французькому реченні.
Порівнюючи синтаксичну структуру окремого речення і структуру серії висловлювань у тексті, Х. Гаррідо
доходить висновку, що, маючи одну й ту саму структуру, окреме речення і речення у тексті можуть мати різний зміст, крім того, у фрагментах тексту між структурами речень встановлюються також синтаксичні зв’язки
і відносини [10, с. 38-39]. Крім того, синтаксичний зв’язок на рівні речення і тексту уможливлює феномен
рекурсії, який полягає у здатності певної одиниці, наприклад речення, вміщувати таку саму одиницю.
Існування синтаксичного зв’язку забезпечує формування синтаксичних одиниць вищого рівня, таких, наприклад як текст, або речення з синтаксичних одиниць нижчого рівня, таких як речення у тексті та словосполучення у реченні. Систематизація синтаксичних одиниць з установленням закономірностей синтаксичних
зв’язків та відносин сприяє виявленню когнітивного підґрунтя синтаксису тексту.
Одним з головних питань визначення концептуального змісту синтаксичних зв’язків є виявлення знаковості цього зв’язку, інакше кажучи, чи є синтаксичний зв’язок знаком у разі відсутності його маркованості, як,
наприклад, у безсполучниковому підрядному і сурядному, а також у юкстапозитивному зв’язку? Очевидно,
поясненням семіотизації синтаксичного зв’язку і виникненню синтаксичних відносин навіть за відсутності
специфічних маркерів може слугувати така системна властивість тексту як емерджентність. Отже, визнання
знаковості синтаксичних одиниць уможливлює віднайти їхні концептуальні характеристики.
Концептуальний потенціал синтаксичних зв’язків та синтаксичних відносин, які виникають між одиницями у тексті, проявляється у призначенні цих синтаксичних зв’язків та відносин відображати людський спосіб
означувати зв’язки та відносини між усім сущим в об’єктивній дійсності. «Багатомірна когнітивна ситуація,
проходячи через усі етапи синтаксичної обробки та реалізована у лінійній синтаксичній послідовності, зберігає
всі відносини, що існували між концептами у початковому ментальному утворенні. Синтаксичні зв’язки, таким
чином, представляють проекцію зв’язків та відносин всередині початкової когнітивної структури» [3, с. 376].
Отже, синтаксичні зв’язки та відносини у тексті є екстраполяцією концептуальних зв’язків, які усталюються у
ментальному світі людини і категоризують її модель реальності. Таким чином, у протиставлення соссюрівській
концепції довільності мовного знака, сучасна лінгвістика, крізь призму когнітивного підходу, декларує можливість реконструювати когнітивні структури, засновуючись на даних зовнішніх мовних форм [2, с. 53].
Для окреслення статичної концептуальної характеристики синтаксичного зв’язку як у реченні Л.З. Совою
пропонуються такі параметри: одно- чи двостороння спрямованість зв’язку, (що віддзеркалюється у відносинах), кількість пов’язаних елементів, його реалізованість і потенційність, специфікація синтаксичного зв’язку
по типу вузла, чи є цей синтаксичний зв’язок синтагматичним, або парадигматичним, чи є він формальним,
смисловим, або формально-смисловим [5, с. 11].
Так, наприклад, суб’єктно-предикатні відносини у французькому реченні відображають синтагматичний
зв’язок між підметом і присудком, який, у свою чергу, є формально-смисловим, адже, при формальному лінійному інваріанті конструкції підмет + присудок, вона має достатньо великий потенціал вираження смислів.
У синтагматиці французького речення основним формантом є предикація, яка позначається на частому збігу
структури актуального членування і синтаксичної конструкції підмет + присудок [1, с. 395] завдяки жорстко
фіксованому лінійному порядку слів. Одну з основних ролей в утворенні смислової єдності відносин підмет
+ присудок є семантичні і часово-видові характеристики присудка. Суб’єктно-предикативні відносини здатні
репрезентувати на когнітивному рівні статичні, кінематичні та динамічні архетипи ситуацій [9:281-292], які на
концептуальному рівні можуть бути представлені різноманітними концептами, ключовими з яких є стан, процес,
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дія, рух, перцепція, посесивність, ментальні операції, трансформація. У реченні ці відносини здатні супроводжуватися темпоративним, локативним, модальним, понятійним специфікаторами. Необхідно зауважити, що зазначені концептуальні характеристики можуть носити змішаний характер, наприклад, синтаксична конструкція,
у якій вербалізується концепт рух може також формувати когнітивний шлейф концептів дія, стан, або процес.
У романі Ж. Феррарі Le Sermon sur la chute de Rome домінантним для суб’єктно-предикативних відносин є
динамічний стативний і активний когнітивні архетипи, що в основному представляється такими концептами
як процес, дія, стан, рух, перцепція та трансформація. У тексті зазначеного роману синтаксичні комплекси з
суб’єктно-предикатними відносинами, які вербалізують концепт рух, є конструктивно різноманітними і віддзеркалюють такі когнітивні архетипи:
1. Un démon rôdait sans cesse autour de lui (р. 14) – динамічний, активний недоконаний, завершений, спрямований рух-процес з центром з просторовими межами;
2. où glissaient les jonques des pirates (р. 16)– динамічний, активний недоконаний, завершений, різноспрямований рух-процес з просторовими межами; інверсія підмета формує просторову орієнтованість процесу,
закріплену контактним синтаксичним зв’язком присудка з обставиною місця.
3. il lui était arrivé malheur (р. 20) – кінематичний (відбувається транзакція початкової ситуації у фінальну),
доконаний, завершений, телеономічний рух з часовими межами; використання двоскладного підмета il безособове у функції синтаксичного підмета + malheur у якості логічного підмета маркує модусну буттєву синтаксичну структуру і «співвідноситься з синтаксичним концептом диктум визначення суб’єкта дії» [7, с. 14];
4. Hayet allait forcément revenir (Р. 20-21) – кінематичний, активний доконаний, незавершений, спрямований, інтенсифікований рух-дія з просторово-часовими межами;
5. elle ne revenait pas (Р. 20-21) – динамічний, активний, недоконаний, завершений, спрямований рух-дія з
просторовими межами;
6. qu’elle ne reviendrait pas (р. 21) – динамічний, активний, недоконаний, незавершений спрямований рухдія з просторово-часовими межами;
7. Ça arrive ! (р. 31) – кінематичний, недоконаний, завершений, телеономічний, ітеративний рух-процес без
просторово-часових параметрів.
8. Quand Matthieu et Libero arrivèrent (р. 41) – кінематичний, активний доконаний, завершений спрямований рух-дія з просторово-часовими межами.
Виявлення статичної концептуальної характеристики зв’язків є важливим для вивчення динамічного плану розгортання синтаксичних зв’язків у тексті. Вивчення динаміки комплексів концептуальних ознак синтаксичних зв’язків і синтаксичних відносин, які простежуються у цих зв’язках у конкретних синтаксичних конструкціях на макросинтаксичному рівні, є перспективним для дослідження складу концептуальної структури
синтаксичних категорій тексту.
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ПАРАДИГМИ НАУКОВИХ ТА ТВОРЧИХ ПОШУКІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ
30-40-х рр. ХХ ст.
У статті розглядаються парадигми наукових та творчих шукань українських письменників 30-40-х рр. ХХ
століття. Акцентується увага на тематичному та проблемному спектрі творів українських письменників
означеного періоду. У науковій розвідці зосереджена увага навколо становлення радянської літератури та
безперечних успіхах українських письменників на ниві літератури. У статті зазначається, що твори 30-40-х
рр. ХХ ст. писалися на основі конкретного життєвого матеріалу.
Ключові слова: парадигма, тематичний спектр, пошук, повість, роман, письменник
В статье рассматриваются парадигмы научных и творческих исканий украинских писателей 30- 40-х
гг. ХХ века. Акцентируется внимание на тематическом и проблемном спектре произведений украинских писателей обозначенного периода. В научной разведке сосредоточено внимание вокруг становления советской
литературы и несомненных успехах украинских писателей на ниве литературы. В статье отмечается, что
произведения 30- 40- х гг. ХХ в. писались на основе конкретного жизненного материала.
Ключевые слова: парадигма, тематический спектр, поиск, повесть, роман, писатель
The paper discusses the paradigm of scientific and creative research Ukrainian writer’s 30-40-ies of XX century.
Attention is focused on the thematic and problematic range of works by Ukrainian writers of that period. The scientific
explorations focus around the development of Soviet literature and undoubted successes Ukrainian writers in the field of
literature. The article states that the works of 30-40-ies of XX century written on the basis of specific raw material of life.
Keywords: рaradigm, thematic range, search, story, novel, writer

У літературі 30-40 – х рр. ХХ ст. відбуваються певні зміни. Економічна криза, загострення різноманітних
суперечностей, індустріалізація і колективізація, події Великої Вітчизняної війни – це ті теми, до яких почали
звертатися письменники означеного часу. Відповідно, такою є тематика та мотиви художніх творів, а також
показ характерів у вирішальний життєвий період. Молоді радянські письменники приносять у літературу нові
образи і теми, в центрі яких є проста людина, яка намагається поширювати революційні листівки.
В українській прозі 30-40 – х рр. ХХ ст. помітне місце посіла історико-революційна проза, в основу якої
покладено події громадянської війни (А. Головко, Г. Косинка, О. Копиленко, І. Микитенко). Письменники
намагалися звертатися до фактичної, документальної основи, що було важливою рисою української історикореволюційної прози (Ю. Яновський «Вершники», П. Панч «Олександр Пархоменко», С. Скляренко «Шлях на
Київ», Ю. Смолич «Вісімнадцятилітні»). Серед значної кількості творів на історико-революційну тему особливе місце належить П. Панчу «Облога ночі» (1935 р.) та А. Шияну «Гроза» (1936 р.). Дуже часто у творах
такої тематики можна помітити художні домисли митців слова (А. Головко «Мати», К. Гордієнко «Чужу ниву
жала», В. Зорін «Дніпро розповідає» та ін.).
Радянська література 30-40 – х рр. ХХ ст. сприйняла й розвинула передові традиції вітчизняного та світового реалістичного мистецтва, а також народної творчості. У більшості творів цього періоду зображуються
допити та тортури. Головні герої, як правило, зустрічають на життєвому шляху багато перешкод та негараздів, але вони намагаються врятуватися від неминучої смерті. Таким переважно є зміст творів молодих письменників 30-40 – х рр. ХХ ст.
У літературу 30-40 – х рр. ХХ ст. був привнесений мінорний тон, певне розчарування. Згодом у ряді творів
з’явилося несправедливе змалювання певних життєвих історичних фактів, яке свідчило про перекручення
радянської дійсності. Здебільшого, у прозових творах письменники показують активне служіння інтересам
народу, а також зв’язок з корінними потребами життя. Посилюється увага до людини праці, як творця усіх
матеріальних та духовних цінностей. Майже усі твори письменників того часу є історично достовірними та
художньо переконливими [3; 5; 6].
Дослідники 30-40 – х рр. ХХ ст. акцентували свою увагу на тому, що письменники повинні зосереджувати
максимальну творчу увагу навколо естетичних проблем, зокрема проблеми показу характеру сучасного героя.
Таким чином, література повинна відображати усю складність і багатогранність людського життя. Важливою
рисою української літератури 30-40 – х рр. ХХ ст. було звернення до вагомих життєвих проблем: «Розширюються тематичні й жанрові обрії літератури, зростає майстерність письменників, більше захоплюють людей
образи людей праці... домінують мотиви мирної праці, зображення духовного зростання радянської людини в
умовах будівництва соціалізму» [4, с. 12].
У першій половині 30-х рр. ХХ ст. в українській літературі писалися твори на основі конкретного життєвого матеріалу, який письменники черпали під час перебування на заводах, в колгоспах чи радгоспах. Актуальними на той час були такі теми: зображення діяльності людей на Дніпрогесі (В. Кузьмич «Турбіни»,
І. Микитенко «Дівчата нашої країни»); будівництво Харківського тракторного заводу (О. Копиленко «Народжується місто», А. Мельников «Залізний виконроб»); перебудова села (Ф. Кравченко «Хліб», І. Кириленко
«Аванпости». Д. Гордієнко «Срібний край», К. Гордієнко «Чужу ниву жала», Іван Ле «Історія радості»).
Така тематика якісно змінювала не лише форми літератури, а й ідеї та образи, а особливо змінними були
характери і типи. Найкращі письменники української літератури вміли ставити і розв’язувати актуальні та
важливі морально-етичні, суспільні проблеми та подавати у творах повнокровні образи людей праці (Ю. Шов© Т. М. Шарова, 2014
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копляс «Інженери», О. Копиленко «Народжується місто», І. Муратов «Важкий прогін», І. Микитенко «Дівчата
нашої країни» та ін.).
У літературі 30-40 – х рр. ХХ ст. велика заслуга належить художній літературі у вихованні почуттів патріотизму, належного ставлення до праці, естетики та нової моралі. Центральною темою цього часу стає тема
соціалістичної праці: «Основне місце посідають твори, в яких відображаються робітничий клас, складні процеси, породжені соціалістичними перетвореннями села, ставляться проблеми перевиховання старої і формування нової інтелігенції. Значне місце посідають твори про Жовтневу революцію, громадянську війну, про
далеке історичне минуле» [4, с. 35].
Більшість українських письменників 30-40 – х рр. ХХ ст. прагнули освоїти новий життєвий матеріал, зокрема теми свободи і обов’язку, особи і суспільства, а також праці простої людини. У деяких творах збільшуються елементи нарисовості та присутня велика частка публіцистичного викладу думок. Оглядаючи здобутки
історії української радянської літератури В. Брюгген зазначає: «Тематичне, жанрове й стильове різноголосся
сучасної української прози невпинно зростає, поглиблюється індивідуальна характерність художніх почерків.
Внутрішня цікавість прозового твору може триматися й на постаті оповідача, головного героя ліричної прози,
але для того необхідно, щоб постать ця була справді неординарна, багатогранна, здатна на самостійний розвиток художньої думки» [1, с. 126]. Українська література багата на такі твори. Голос автора на повну силу
звучить у повістях і оповіданнях К. Гордієнка.
Творчі досягнення досвідчених митців слова підхоплюють молоді письменники, серед яких вагоме місце
займають: І. Багмут, О. Ільченко, М. Трублаїні, М. Стельмах, В. Козаченко, І. Муратов та ін. Розширюючи
творчі горизонти, письменники 30-40 – х рр. ХХ ст. відтворювали свої погляди в чітких естетичних позиціях, посилюючи при цьому епічне начало та зв’язок з фольклором і традиціями класичної спадщини, а також
зростання художньої майстерності.
У літературі 30-40-х рр. ХХ ст. з’являється значна кількість нових тем, ідей та образів. Відповідно до цього
виникає потреба у створені нових художніх жанрів. Так, наприклад, у «виробничих» повістях і романах розширюється коло літературних персонажів. Героями у таких творах виступають переважно селяни. У літературу приходить герой-робітник, представник технічної інтелігенції. Виникнення «виробничого» роману було
соціальною необхідністю та суспільно обумовленим явищем. Між «виробничими» та «сільськими» романами
можна виокремити значну кількість спільних рис: переважання виробничої проблематики і нарисових засобів
їх втілення; повторювання сюжетних схем; слабка увага до окремої людини; герої діляться на дві соціальні
групи (колгоспники та куркулі); тогочасне життя відтворювалося в комплексі; тісне переплетення інтересів
села і міста; одночасно зображувалося місто і село, селянин і робітник, сільська та міська інтелігенція.
Дуже часто українські письменники у прозових творах 30-40 – х рр. ХХ ст. намагались прикрасити певні
життєві обставини. Прикрашування життя наявне і в передостанньому розділі повісті К. Гордієнка «Сім’я
Остапа Тура», який має назву «Ситість». У творі одна з головних героїнь Сквариха ще недавно була дуже бідна, пожадлива та відстала. Автор у творі подає міркування щодо статусу Скварихи у такому ракурсі: «Вдягнута, сита, чоловік, діти шанують її, уся сім’я в славі ходить, нестатків не зна вона, газета, книжка з хати не
виводиться – син, комсомольці не забувають її, чого треба їй?» [2, с. 210-211].
Отже, українська література 30-40-х рр. ХХ ст. пройшла дуже складний, і в той же час, суперечливий шлях
розвитку. Такий шлях позначався певними життєвими труднощами та негараздами. З появою в українській
літературі нових тем, ідей та образів було створено реальні передумови для подальшого розвитку літературознавчої думки та художньої практики у воєнний та післявоєнний час.
Література:
1. Брюгген В. Голос автора й голос героя / В. Брюгген // Дніпро. – 1969. – № 10. – С. 126.
2. Гордієнко К. «Сквар і син» / К. Гордієнко // Молодий більшовик. – К. – 1935. – С. 210-211.
Історія української літератури : [у 8 т.]: Література періоду боротьби за перемогу соціалізму (1917-1932) /
відп. ред. С. А. Крижанівський. – К. : Наукова думка, 1970. – Т. 6. – К. : Наукова думка, 1970. – 514 с.
3. Історія української літератури : [у 8 т.]: Література періоду завершення будівництва соціалізму та Великої
Вітчизняної війни (1933-1945) / відп. ред. Б. С. Буряк. – К. : Наукова думка, 1971. – Т. 7. – К. : Наукова думка,
1971. – 400 с.
4. Історія української літератури : [у 8 т.]: Література післявоєнного часу (1946-1967) / відп. ред. Л. М. Новиченко. – К. : Наукова думка, 1971. – Т. 8. – К. : Наукова думка, 1971. – 572 с.
5. Історія української літератури ХХ століття: [у 2-х кн.] / [за ред. В. Г. Дончика]. – К. : Либідь, 1998. – К. 1
(Перша половина ХХ століття). – С. 418-421.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

178

УДК 81’373.21

В. В. Шульган,

Російський університет дружби народів, м. Москва

ПОТАМОНІМИ У ПОЕТИЧНИХ ТВОРАХ І. Я. ФРАНКА
Стаття присвячена дослідженню поетичних творів Франка І. Я., зокрема детальному огляду часто вживаних потамонімів, їх контекстуальну позицію, семантичне навантаження та безпосереднє значення у житті письменника.
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Статья посвящена исследованию поэтических произведений Франко И. Я., в частности подробному осмотру часто встречающихся потамонимов, их контекстуальной позиции, семантической нагрузки и непосредственного значения в жизни писателя.
Ключевые слова: потамоним, гидронимика, оним, поэзия Франко И. Я, хорология, этимология.
The article deals with investigations of I. Franko’s poetic works, including a detailed review of often used
potamonims, their contextual position, semantic load and also the case in the author’s life.
Keywords: potamonym, hydronym, onym, I.Franko’s poetry, chorology, etymology.

Потамонім (від гр. potamos «ріка» + онім; англ. potamonym) – вид гідроніма, власна назва будь-якої ріки,
потоку, напр.: р. Дністер, р. Збруч, р Прут, р. Стрий та ін. [8, c. 152].
Вивченням гідронімів України займались Абаєв В., Білецький А. О. [4], Богомаз М. С. [2], [3], Соболевський О., Черних П. Л. [13], потамонімів України, зокрема Правобережної Наддніпрянщини займались Карпенко О. П. та Желєзняк І. М [7]. У поетичних творах І. Франка знаходимо близько одинадцяти потамонімів,
таких як: Буг, Кубань, Дніпро,Дністер, Дон, Дунай, Йордан, Ніл, Сян, Тигр та Черемош. Розглянемо кожен із
них детальніше.
У вірші «Розвивайся ти, високий дубе» із циклу «Україна» зустрічаються назви одразу двох річок – Сяну
та Кубані: «Встане славна мати Україна, / Щаслива і вільна, / Від Кубані аж до Сяну-річки / Одна, нероздільна.». [10, с. 13]. Варто зазначити, що Кубань – ріка в Ставропольському та Краснодарському краях Російської
Федерації. Вона утворюється злиттям річок Уллукам та Учкулан, що беруть свій початок на схилах Ельбрусу.
А Сян – ріка, що протікає територіями Польщі та України. Витоки свої бере в Карпатах (Верхні Бескиди) на
висоті 950 м. [6]. З контексту уривка цього вірша бачимо намагання І. Франка окреслити таким чином землі
України, яку він бачив «нероздільною». Та це не єдиний поетичний твір, у якому згадується Сян. У поезії «В
Перемишлі, де Сян пливе зелений» із збірки «Зів’яле листя» зазначена вище ріка повторюється шість разів,
що надає експресивності та стилістичної значущості цьому потамоніму: «В Перемишлі, де Сян пливе зелений,
/ Стояв на мості я в важкій задумі». [12, c. 74]; а також безпосередню емоційну прив’язаність автора до цієї
ріки: «І я згадав одно оповідання. / Що тут над Сяном від народа чув» [12, c. 74]. Зрештою, спогади письменника носять дещо автобіографічний відтінок, адже закарпатський край можна вважати його рідним [1], тому
й пейзажні описи місцевості, передані крізь призму його власних спостережень, не таять в основі вигаданої
реальності: «Зима була, замерз зелений Сян, / І по блискучім ледовім помості / Гладкий протерли шлях мужицькі сани».; «Юрба народа вийшла / Над Сян, гули веселі розговори».; «За Сяном ось на полі сніговому
/ Щось зачорніло, дзвоники бренчать, / Копита стукають о змерзлу землю»[12, c. 74]. З метою показу свого
дещо контрастного ставлення до водного об’єкту вкінці вірша Франко І. Я. персоніфікує ріку: «Лиш Сян забулькотів неначе д’явол, / І облизався». [12, с. 74].
У стансі «Кожда кичера в млі» згадується річка, що протікає в українських Карпатах, на Буковині і на
Гуцульщині – Черемош: «Як потік клекотить! / Як гуде Черемош! / Щось таємнеє душу гнітить, / Якихсь дум
обігнаться не мож».[12, с. 124] У зазначеному вище фрагменті перехресного римування бачимо, що назва ріки
знаходиться у римованій позиції. А це в свою чергу зумовлює стилістичний акцент на біографічних даних
письменника, адже вниз за течією Чорного Черемошу знаходиться село Криворівня, давній центр художньої
обробки металу та шкіри. У цьому селі з 1901 по 1914 рр. щоліта проживав Іван Франко [1]. Вершиною поетичної творчості вважається поема «Мойсей». Глибокий і філософський зміст приховано у цьому творі, адже
це не просто віршована компіляція біблійного тексту, але й завуальований начерк про майбутнє українського
народу, про взаємини вождя і народу в процесі наполегливого шукання «обітованої землі», про майбутні
сили мас, здатних висунути із свого середовища в процесі революційного руху проводирів, що приведуть
до перемоги. Саме у цій поемі часто зустрічаються потамоніми Ніл та Йордан, що пояснюється прив’язкою
до релігійного першоджерела, яке Франко І. Я. взяв за основу. Оскільки Ніл – ріка, що тече через западину у
вапняковому плато на ділянці між Асуаном та Каїром, а Йордан – ріка на Ближньому Сході, яка бере початок
у підніжжя гори Хермон, протікає через озеро Кінерет та впадає у Мертве море, простежуємо хорологію на
контекстуальних прикладах: «Тут ще піски й червоні, як ржа, / Голі скелі Моава, / Та за ними синіє Йордан,
/ І діброви, й мурава» [11, c. 33], а також зауважити географічну відповідність можна на прикладі цієї цитати: «Отся срібная стрічка – Йордан, / В Мертве море впадає; / Близько устя його Єрихон / Бродового жадає»
[11, c. 83]. Порівняння персоніфікованого водного об’єкту із міфічною істотою, що заманює подорожуючих
в небезпеку з допомогою міражів – фата-моргана – бачимо на прикладі цього уривку: «Сорок літ сапфіровий
Йордан / І долина пречудна / Їх манили й гонили, немов / Фата-морґана злудна» [11, c. 34]. Знову повертаємось
до літературної локації: «Бач, як сунеться плем’я твоє, / Як Йордан переходить, / Єрихон добуває і скрізь / У
річках крови бродить» [11, c. 84]; оскільки Ніл завершує строфу риторичних запитань, з метою підтримання
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римованого стилю поеми назва ріки вжита з дещо пом’якшеним закінченням: «Для спокою їх потім водив / По
йорданськім поділю? / Семилітнім їх голодом гнав / Аж над береги Нілю?»[11, c. 42]. Простежуємо перегук із
сюжетом з Біблії на контекстуальних прикладах, котрі сповнені прямих стилістичних порівнянь: «Через гори
полинуть, як птах, / Йордан в бризки розкроплять, / Єрихонськії мури, мов лід, / Звуком трубним розтоплять».
[11, c. 95], а також: «І жахались, що мимо всіх праць, / І знущань, і катовань, / Той Ізраїль росте та росте, / Як
та Нілова повінь». [11, c. 54] та: «Знали всі, фараон і жерці, / Що той дуб і ті гнилі – / Се Ізрайля двана<д>цять
колін, / Розбуялих на Нілі». [11, c. 54] Франкове внутрішнє патріотичне свідоме ставлення зауважуємо у цьому уривку: «Та хоч би край Йордана мені / Зараз трупом упасти, / Щоб в обіцянім краю лише / Старі кости
покласти» [11, c. 62].
У віршованому оповіданні-казці східного мотиву «Абу-Касимові капці» зустрічається ріка Тигр, що протікає в ріка у Пд.-Зх. Азії, в межах Туреччини, частково на кордоні Сирії з Туреччиною та Іраном, а також в
Іраку. Бере початок в Східному Таврі на сході Туреччини; перетинає плато Джезіре і значну частину Месопотамської низовини Біля міста Ель-Курна (Ірак) зливається з річкою Євфрат, утворюючи річку Шатт-ель-Араб,
що впадає в Перську затоку. Франко І. Я. впродовж цієї розповіді називає ріку не лише Тігром:»Він за вуха
капці шнуров / Міцно враз оба зв’язав, / Взяв на плечі, мов колоду, / І над річки Тігра воду / В тихих думах по
манджав». [9, c. 28], а й Тігрісом: «Недалеко мав манджати: / Близько від його кімнати \ Бистрий Тігріс шумно
плив». [9, c. 28]. Окрім цього автор вказує на містичність цього водного об’єкту: «Капці, капці, каро божа! /
Що за демон з Тігру ложа, / З дна річного вас добув?» [9, c. 36]; та його магічний вплив на місцевих жителів:
«Аж коли повечоріє, / З Тігра холодом повіє, / Люд гуляє – по дахах» [9, c.40]. Простежуються непрямі вказівки на розміри описаної ріки: глибина – «Ось три дні собі минули. / Ніччю рибаки тягнули / Невід в Тігрісі по
дні» [9, c. 29], та ширина – «Через Тігріс перебравсь / І тоді вже шахом-махом, / Не стежками, ані шляхом, / В
чисте поле він попхавсь» [9, c. 75].
У елегії «Весно, ти мучиш мене!» потамонім Дністер вжитий один раз із прямим значенням третьої за довжиною ріки в межах України, що протікає на південному заході України та в Молдові: «Бачу, як чайкою ти
колихаєшся над глибиною, / Як над широким Дністром гнешся лозою к воді. / Весно, ти мучиш мене! Міліонами кольорів, тонів, / Ліній і творів кричиш: воля, і рух, і життя!» [12, c. 142].
«Святовечірня казка» із збірки «Давнє і нове» налічує три потамоніми: Дністер, Дніпро та Дон. Варто зазначити, що Дніпро – третя за довжиною й площею басейну ріка Європи, найдовша ріка України. Назва річки
«Дніпро» вперше трапляється в літературних пам’ятках першої половини IV століття нашої ери. Походить
від давньосхідноіранського «велика річка». До того часу річка мала давньогрецьку назву Борисфен, що означає «той, що тече з півночі». Предки українців, давні східні слов’яни, називали її Славутичем («син слави»);
римляни називали річку Данаприс [4]. А Дон – річка в Європейській частині Росії. Її притока Донець частково
проходить по території східної України. Отож, знову бачимо прагнення письменника окреслити свою Батьківщину, свій «чудний край» на прикладі цього уривку: «Отсерідня моя! Отсе моя держава, / Мої терпіння всі,
моя будучність, слава: / Дністер, Дніпро і Дон, Бескиди і Кавказ, / Отсе, сини мої, мій чудний рай – для вас!»
[10, c. 18]
У поетичному творі «Св. Іван і розбійник» зустрічається потамонім Дунай – друга за довжиною і площею
басейну ріка Європи (після Волги). Етимологія лексеми дунай походить з праслав’янського *Dunajь, яке корінням сягає кельтсько-латинського Dānuvius (Dānubius), що означає назву верхньої течії Дунаю і споріднене
з авестійським dānu – річка, давньоіндійським dānu – «текуча річка», осетинським dоn – «річка» (Етимологічнй словник української мови: у 7 томах, том 2). Цей онім використовується у значенні узагальненого образу ріки у текстах українських замовлянь [5]. Сучасну назву річці дали кельти, що мешкали тут в 1-й половині
I тисячоліття до н. е. Дунай отримав свою назву Danuvius (бистра вода) від кельтських слів danu (швидкий)
та vius (вода). У І.Я. Франка цей потамонім позначає конкретний географічний об’єкт, а не сакральну модель
світу замовлянь: «Тихо-тихо Дунай воду несе, / Ще тихше рік за роком лине. / Рік за роком лине, пролинає, /
Не варта учитель до Ефесту» [10, c. 39].
У «Великих роковинах» згадуються такі потамоніми, як Дніпро: «Вколо нас реве Дніпро / І клекоче Ненаситець, / Кам’яне гризе ребро». [10, c. 48], а також Буг та Сян. Оскільки два з них ми уже розглянули вище,
варто зазначити, що За́хідний Буг (Буг) – річка в Україні, Білорусі та Польщі. Назва походить від індоєвропейського кореня *bheug(h) – «гнути, згинати», етимологічно споріднене з праслов’янським інфінітивом
*bъgati – «вигинати, закручувати» та з праслов’янським коренем *bag- // *bog- // *bug- із реконструйованим
значенням «затоплене місце; течія, потік», споріднене з праслов’янським іменником *bag-no – «багно, болото». Це вказує на особливості гідроландшафту ріки з великою кількістю закрутів та заболочених місць [13].
Використання потамонімів у цьому уривку вказує швидше на масштабність описаної події: «Гей, тих десять
тисяч іскор, / То був, браття, той підпал, / Що підняв страшну пожежу / Аж до Бугу й Сяну вал» [10, c. 48].
Висновки. Отож, як бачимо, розглянуті потамоніми належать не лише території Батьківщини Франка І. Я.,
а й інших країн. Це пояснюється тим, що життя письменника було сповнене подорожей, а його погляди були
широко масштабними й прогностичними.
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Актуальні проблеми сучасного перекладознавства
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ÜBERSETZUNGSBEZOGENE REPRÄSENTANZ DES MAKROKONZEPTS PORTRÄT
IN DEN DEUTSCHSPRACHIGEN LITERARISCHEN TEXTEN
Статтю присвячено репрезентації та відтворенню макроконцепта ПОРТРЕТ у німецькомовних художніх текстах. Наводяться приклади репрезентації та відтворення макроконцепта ПОРТРЕТ та висвітлюється проблема перекладу портретної семантики.
Ключові слова: макроконцепт ПОРТРЕТ, засоби перекладу, репрезентант, іменник, комбінаторні зв’язки,
концептуальна семантика, мова перекладу, мова оригіналу.
Статья посвящена репрезентации макроконцепта ПОРТРЕТ в немецкоязычных художественных текстах. Приводятся примеры репрезентации и передачи в украинском языке макроконцепта ПОРТРЕТ и рассматривается проблема перевода портретной семантики.
Ключевые слова: имя существительное, макроконцепт ПОРТРЕТ, комбинаторные связи, концептуальная
семантика, репрезентант, способы перевода, язык оригинала, язык перевода.
The article focuses on the representation of PORTRAIT macroconcept in German fiction texts. The representation
and transmission of PORTRAIT macroconcept is exemplified and the problem of portrait semantics translation is
highlighted.
Key words: combinatorial links, conceptual semantics, noun, PORTRAIT macroconcept, representative, source
language, target language, ways of translation.

Die Beschreibung des Äußeren und die Wiedergabe der porträtierenden Lexik in literarischen Texten kommen
dank der spezifischen Organisation der Sprachmittel in der Ausgangssprache und der Zielsprache zum Ausdruck. Die
Aufgabe des Übersetzers besteht in diesem Zusammenhang in der richtigen Wiedergabe der vom Autor geschaffenen
Porträtbeschreibung einer zu porträtierenden Person. Dank dem Gebrauch der treffenden zielsprachigen Sprachstrukturen kann der Übersetzer die charakterisierende Beschreibung der Person mittels der porträtierenden Lexik adäquat
wiedergeben, indem er geeignete übersetzungsbezogene Wege wählt [1, s. 101].
Die übersetzungrelevante Untersuchung der konzeptuellen Semantik PORTRÄT in der Bedeutungsstruktur der
lexikalischen Einheiten und die Analyse der möglichen Sprachmittel ihrer Wiedergabe scheinen daher aktuell zu sein.
Die konzeptuelle Semantik PORTRÄT kann auf Grund der Vielfältigkeit ihrer sprachlichen Repräsentanz zu einem
sogenannten Makrokonzept PORTRÄT organisiert werden. Das Vorhandensein solch einer konzeptuellen Semantik
in der semantischen Struktur der lexikalischen Einheiten einer Ausgangssprache kann einen wesentlichen Einfluss auf
die Bestimmung der Übersetzungswege dieser Lexik ausüben.
Die Wiedergabe des Makrokonzepts PORTRÄT kann auf verschiedenen Sprachebenen erfolgen:
1) auf der lexikalischen Ebene (mit Hilfe der Spracheinheiten Substantiv, Adjektiv und substantiviertes Adjektiv
für die Wiedergabe des statischen explizierten und implizierten Porträts; mittels des Verbs, Adverbialpartizips und
Partizips für die Wiedergabe des dynamischen explizierten und implizierten Porträts);
2) auf der syntaktischen Ebene (für die Wiedergabe der Semantik des Porträts auf Grund der Valenzverbindungen
von Wortarten [10, s. 251]).
Eine übersetzungsbezogene Übersicht über die kategoriale Semantik der das Makrokonzept PORTRÄT repräsentierenden Wortarten ergibt folgende Ergebnisse. Berücksichtigt man die allgemeine Charakteristik der Lexik aus
semantischer Sicht, so ist es zu betonen, dass die Bedeutung im Rahmen der linguistischen Semantik Ende des 20.
Jahnhunderts als intellektuell-emotionales sowie psychisches Wesen bezeichnet wird [2, s. 68].
Im Rahmen der kognitiven Linguistik wird die Bedeutung von der kognitiven Semantik als eine mentale Erscheinung
betrachtet, die mit dem Verfahren des Empfangs, der Speicherung und der Bearbeitung von Informationen im menschlichen Gehirn verbunden ist [10, S. 239]. Dabei wurde die Bedeutung im Rahmen der linguistischen Semantik als eine von
der Wortart getragene Information oder als eine dynamische Hierarchie der Prozesse in der Sprach- und Denktätigkeit
eines Menschen betrachtet, in dem es um den statischen und dynamischen Aspekt der Bedeutung geht [2, s. 68].
Übersetzungsrelevant ist auch die These der kognitiven Semantik, dass eine und dieselbe Tatsache der Wirklichkeit abhängig von der Art ihrer Profilierung und Basis ihrer Semantisierung [10, S. 239] verschiedene Entsprechungen
sowohl in einer als auch in den anderen Sprachen hat. Das Wort die «Nase» verfügt zum Beispiel aus der Sicht der
linguistischen Semantik über die Bedeutung eines «Körperteiles, der sich am Gesicht befindet», während es aus der
kognitiven Sicht wegen der Verwandtschaft dieser zwei Wörter («Nase» und «Gesicht») dank seiner linguistischen
Bedeutung eine Vorstellung von demselben «Gesicht» aktiviert und den Begriff «Porträt» aktualisiert.
Berücksichtigt man den Gedanken, dass das menschliche Wissen über die Gegenwart in Form von Konzepten
abgebildet wird und dass ein Mensch konzeptuell denkt [6, s. 25], muss ergänzt werden, dass die Bedeutung auch eine
konzeptuelle Komponente aufweist und sich auf eine prototypische Kategorie stützt, die in verschiedenen Kontexten
aktiviert wird [10, s. 239]. Das mentale Gebilde PORTRÄT ist deshalb als eine Universalkategorie zu betrachten. Die
wichtigste Aufgabe für die Übersetzung ist es, die sprachlichen Mittel für die Wiedergabe dieses mentalen Gebildes
festzulegen.
© O. М. Wolkowa, 2014

182

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Da die Semantik einer lexikalischen Einheit beim Sprechen aktualisiert wird, erfolgt ihre Verbalisierung regelmäßig durch Spracheinheiten. Auf Grund der Untersuchung der das mentale Gebilde PORTRÄT repräsentierenden
Spracheinheiten lässt sich betonen, dass diese Spracheinheiten durch zwei Wortgruppen und deren Äquivalente dargestellt werden: 1) gegenständlichen (Substantiv) und 2) kennzeichnenden (Verb, Adjektiv, Adverb und einige Substantivgruppen) [2, s. 113]. Das Substantiv wird als Bezeichnung der Gegenstände und das Adjektiv als deren Merkmal
angesehen [5, s. 110]:
Mit ihren schlanken dunkelbraunen Fingern, von
Своїми тонкими, смаглявими пальцями,
denen jeder einzelne aussah wie eine winzige, schlanke, кожен з яких виглядав, як крихітна, струнка,
rosenköpfige, leicht gebrechliche und dennoch kräftige рожевоголова, ламка і, попри те, міцна жінка,
Frau, umklammerte sie das Gläschen [15, s. 150].
тримала вона чарку [9, s. 230].
Wie das Beispiel veranschaulicht, sind Finger / пальці Gegenstand, schlank / тонкий, dunkelbraun / смаглявий,
winzig / крихітний, schlank / стрункий, rosenköpfig / рожевоголовий, gebrechlich / ламкий, kräftig / міцний
sind dessen Merkmale und das Verb umklammern bedeutet die kennzeichnende Handlung «fest umfassen» / «міцно
тримати» [12, s. 815].
Da jede Wortart für den Ausdruck eines «eigenen» Hauptkonzepts steht, ist die Bewahrung ihrer konzeptuellen
Semantik bei der Übersetzung von grundsätzlicher Bedeutung; für das Substantiv ist es das Konzept der Gegenständlichkeit, für das Verb – das Konzept der Handlungsfähigkeit, und für das Adjektiv und Adverb – das der Beschreibung
einer Sache, eines Vorganges oder Zustandes [5, s. 137]. Das Substantiv gilt als eine «nominative Komponente der
Personenbeschreibung» und fixiert in erster Linie statische, darunter auch anatomische Eigenschaften, wie Körperteile, Gesichtszüge, Eigenart der Kleidung, Merkmale des Alters, die zu den Bestandeilen des sogenannten statischen
Porträts zugezählt werden. [11, s. 16]:
1. Körperteile
1. Seine harte Nasenwurzel stieß gegen die Luft, es
1. Його тверде перенісся розтинало повітря, і
sah aus, als wollte sie dem Angesicht einen Weg bahnen виглядало це так, ніби це обличчям він прокладає
[15, s. 209].
собі шлях [9, s. 313].
2. Ein neuer, großer Schildpattkamm hielt ihren
2. Її густе волосся, що вилискувало гарно, аж
dichten, schwarzblau schimmernden Haarknoten zu- синьо, скріплював новий черепаховий гребінь [9, s.
sammen [15, s. 142].
219].
3.…, und in genau diesem Augenblick nahm der klei3.…, але у цей момент чоловік з ірокезом на
ne Mann mit dem Irokesenhaarschnitt meinen Arm… голові взяв мене за руку… [3, s. 150].
[13, s. 293].
2. Nationale Zugehörigkeit
4. Unter den Judengesichtern, die ich Tag für Tag
4. Серед єврейських облич, які з дня у день
in der Hahnpaßgasse auftauchen sehe, kann ich deutlich траплялися мені перед очі на Півнячій вулиці, я
verschiedene Stämme unterscheiden, … [14, s. 13].
безпомильно міг визначити, хто до якого клану
належить; … [7, s. 11].
5. Aber sie waren nicht so geschätzt wie Sameschkin,
5. Але їх цінували не так, як Самешкіна, цього
der Zigeuner [15, s. 184].
цигана [9, s. 277].
6. Darin saß an manchen Tagen neben dem Eich6. У певні дні в цьому візку поряд із айхмістром
meister Eibenschütz der Wachtmeister der Gendarme- Айбеншютцом сидів і вахтмістр жандармерії
rie Wenzel Slama [15, s. 129].
Венцель Слама [9, s. 200].
3. Kleidung
7. In den Kleidern legte er sich aufs Bett so wie einst
7. Як був у одязі, повалився на ліжко, як колись,
während der Manöver [15, s. 182].
під час маневрів [9, s. 272].
8. Der Verleger stand vom Boden auf, klopfte sich
8. Видавець піднявся з підлоги, обтрусив пилюку
den Staub von den Hosen…[13, s. 292].
зі штанів … [3, s. 149].
Die porträtierende Lexik stellt in den angeführten Beispielen die Repräsentanz des statischen Porträts in den
deutschsprachigen Texten dar und veranschaulicht zugleich dessen Übersetzung ins Ukrainische. Nach den Gesetzen
der kombinatorischen Semantik, deren Aufgabe in der Erforschung von Regeln und Voraussetzungen der semantischen Valenz von lexikalischen Einheiten anhand ihrer gemeinsamen Merkmale besteht [10, s. 250], verfügen diese
lexikalische Einheiten über die Möglichkeit, semantische Verbindungen zu schaffen und damit Modelle der syntaktischen Valenz zu bilden. Es sei betont, dass das Substantiv als eine selbständige Wortart [10, s. 194] auch über die
Möglichkeit verfügt, anhand seiner syntaktischen und lexikalischen Valenz in semantische Verbindungen mit anderen
Wortarten einzutreten [10, S. 57], was für die Substantive in der Funktion eines Ausdrucksmittels von Makrokonzept
PORTRÄT völlig relevant und daher auch übersetzungsbezogen ist.
Da die Funktion der Spracheinheiten in einem Text durch Frequenz, Verbreitung und Valenz bezeichnet wird [4, s.
7], weisen diese Beispiele auf die kombinatorische Potenzen des Substantivs bei der Repräsentanz von Makrokonzept
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PORTRÄT darauf, dass das Substantiv nicht nur durch den bestimmten und unbestimmten Artikel näher bezeichnet
wird, sondern auch durch ein Pronomen, das sich an der Stelle des Artikels befindet [8, s. 85, 97, 108]. In den angeführten Beispielen sind das die Possessivpronomina sein und ihr, die als Determinative gelten [4, s. 7]. Sie beziehen
sich auf die Zugehörigkeit des Gegenstandes sowie auch eines der Körperteile einer porträtierenden Person und auf
die Konzeptsphäre des Makrokonzeptes PORTRÄT.
Die untersuchten Textsequenzen zeugen davon, dass das vor dem Substantiv stehende Adjektiv in der Regel die
qualitativen Eigenschaften eines Gegenstandes aus drückt [5, s. 133] und die Rolle eines Bewertungsprädikats [2,
s. 122] spielt. Die lexikalisch-semantischen Gruppen, die aus dem Possessivpronomen, Adjektiv und Substantiv (P
+ Adj + N) oder dem Adjektiv mit dem Substantiv (Adj + N), zwei Adjektiven und dem Substantiv (Adj + Adj +
N), dem Possessivpronomen, Adjektiv, Adverb, Partizip sowie dem Substantiv (P + Adj + Adv + Pz + N) bestehen,
drücken das Makrokonzept PORTRÄT auf der syntaktischen Ebene aus: seine harte Nasenwurzel, ein neuer, großer
Schildpattkamm, ihr dichter, schwarzblau schimmernder Haarknoten. Im Übersetzungsprozess ist die Kombination
dieser Wortverbindungen wegen einer Reihe der angewandten Übersetzungsverfahren geändert, wie z.B.:
1. Satzteilumstellung (Beispiel 2);
2. Wortartwechsel (Beispiele 2,4);
3. Generalisierung Beispiel 2);
4. Sinnentwicklung (Beispiel 3).
Bei der Übersetzung der porträtierenden Lexik besteht daher eine prinzipiell wichtige Aufgabe – einerseits, in der
Wiedergabe ihrer Semantik in der Zielsprache und, andererseits, in der Einhaltung der inneren Form des Ausgangstextes. Die übersetzungsrelevante Analyse der Repräsentanten vom Makrokonzept PORTRÄT aus kognitiver Sicht
zeigt, dass der Übersetzer bei der Wiedergabe der porträtierenden Lexik, die für die Realisierung des Makrokonzeptes
PORTRÄT dient, folgende zwei Übersetzungsverfahren anwenden könnte:
– die wortwörtliche Übersetzung, wenn die Zielsprache über eine passende Entsprechung verfügt (siehe Beispiele
1, 5, 7, 8) und
– der Gebrauch unterschiedlicher Übersetzungsverfahren, [1, S. 101], wenn die Änderung der inneren Form des
Ausgangstextes für den Übersetzer aussichtslos scheint.
Literatur:
1. Бархударов Л. С. Язык и перевод (Вопросы общей и частной теории перевода) / Леонид Степанович Бархударов. – М. : «Междунар. отношения», 1975. – 240 с.
2. Васильев Л. М. Современная лингвистическая семантика : Учеб. пособие для вузов / Леонид Михайлович
Васильев. – М. : Высш. шк., 1990. – 176 с.
3. Германн Ю. Нічого крім привидів : оповідання / Юдіт Германн ; пер. з нім. Н. В. Сняданко. – Х. : Фоліо,
2007. – 285 с.
4. Калиновська І. М. Структура іменникової фрази та її обумовленість лексико-семантичною групою ядраіменника : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : 10.02.04 «Германські мови» / Ірина Миколаївна Калиновська. – К., 2004. – 19 с.
5. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения / Елена Самойловна Кубрякова. – М. : Ин-т
языкознания РАН, 1997. – 327 с.
6. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем : Пер. с англ. / Джордж Лакофф, Марк Джонсон ; пер. с англ.
А. Н. Баранова, А. В. Морозовой ; под ред. и с предисл. А. Н. Баранова. – М. : Едиториал УРСС, 2004. – 256 с.
7. Майрінк Г. Голем : Роман / Густав Майрінк ; пер. з нім. Н. Іваничук. – К. : Укр. письменник, 2011. – 311 с.
8. Мизин Т. А. Функционирование существительных в текстах разных стилей (на материале современных
беллетристических и научных текстов) : дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Татьяна Алексеевна Мизин. – К.,
1995. – 323 с.
9. Рот Й. Йов. Роман простого чоловіка. Фальшива вага. Історія одного айхмістра / Йозеф Рот ; пер. з нім.
Ю. Прохаська. – К. : Критика, 2010. – 351 с.
10. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія / Олена Олександрівна Селіванова. – Полтава : Довкілля – К.,
2010. – 844 с.
11. Синегуб С. В. Семантика, синтаксис и прагматика немецких портретных глаголов : дис.... канд. филол.
наук : 10.02.04 / Светлана Викторовна Синегуб. – К., 1996. – 197 с.
12. Duden. Das Stilwörterbuch : Grundlegend für gutes Deutsch. Der Duden in 12 Bänden : Band 2. / Дуден. Стилистический словарь немецкого языка. Дуден в 12 томах : том 2. – Mannheim : Dudenverlag, 2004. – 979 s.
13. Hermann J. Nichts als Gespenster. Erzählungen / Judith Hermann. – Frankfurt am Main : S. Fischer Verlag,
2004. – 319 s.
14. Meyrink G. Der Golem. Roman / Gustav Meyrink. – München : F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH,
1978. – 332 s.
15. Roth J. Werke. Bd. 6. Romane und Erzählungen 1936-1940 / Joseph Roth – Köln : Verlag Kiepenheuer & Witsch,
1991. – 815 s.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

184
М. В. Адаменко,

УДК 81‘25

Академія внутрішніх військ МВС України, м. Харків

КОГНІТИВНІ МЕТАФОРИ В СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ПОЕТИЦІ:
ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ ТА ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТИ
Стаття присвячена особливостям відтворення когнітивних метафор у сучасній англомовній поетиці
в перекладацькому та гендерному аспектах. У статті висвітлено основні складники когнітивної поетики,
встановлено головні когнітивні метафори та специфіку їх відтворення в сучасній англомовній поезії у перекладацькому та гендерному аспектах.
Ключові слова: когнітивна поетика, когнітивна метафора, гендер, сучасна англомовна поезія, поетичний
переклад.
Статья посвящена особенностям воспроизведения когнитивных метафор в современной англоязычной
поэзии в переводческом и гендерном аспектах. В статье очерчены основные составляющие когнитивной
поэтики, установлены главные когнитивные метафоры и специфика их воспроизведения в современной
англоязычной поэзии в переводческом и гендерном аспектах.
Ключевые слова: когнитивная поэтика, когнитивная метафора, гендер, современная англоязычная
поэзия, поэтический перевод.
This article deals with the peculiarities of cognitive metaphor in the modern English poetry in the aspect of
translation and gender. The author overviews the basic components of cognitive poetics, defines the main cognitive
metaphors in the modern English poetry. The specificity of cognitive metaphor conveying in the aspect of translation
and gender is also investigated in this article.
Keywords: cognitive poetics, cognitive metaphor, gender, modern English poetry, poetic translation.

Підвищення інтересу до когнітивної діяльності людини, до засобів співвідношення картини світу й мовної
картини світу сприяло переходу сучасної наукової парадигми до антропологічної лінгвістики, що передбачає вивчення мови в тісному зв’язку з людиною, її свідомістю, мисленням, духовно-практичною діяльністю
тощо. У цьому аспекті надзвичайно актуальним є дослідження когнітивної метафори у перекладацькому та
гендерному аспектах, що дає можливість краще зрозуміти процес перетворення функціональних елементів
мовлення в структурні елементи мови та навпаки. Визначення базових типів когнітивних метафор сприяє
встановленню взаємозв’язку між мовою і мисленням, визначенню засобів мислення про світ.
Також необхідно зазначити, що гендерний підхід у науці ґрунтується на ідеї про те, що важливі не біологічні відмінності між чоловіками і жінками, а те культурне й соціальне значення, яке цим розбіжностям
надає суспільство. Теорія гендера дозволяє по-новому інтерпретувати і твори художньої літератури, де наочно й глибоко втілюються чоловічий та жіночий погляд на світ (гендерна картина світу), на взаємини статей,
а також висвітлити проблему жіночої творчості, яка й до цього дня вважається значущою та знаходить нові
перспективи у зв’язку з успіхами гендерології. Найбільш цікавим у цьому плані є гендерний аспект когнітивної метафори у сучасній поетиці, що відображає сучасний гендерний статус жінки й чоловіка, особливості
гендерної поведінки.
Дослідженню метафор у різноманітних аспектах присвячені праці багатьох учених – В.М. Телії, Н.Д. Арутюнової, В.Г. Гака. Якщо традиційні дослідження метафори сприяли з’ясуванню одного з найважливіших семантичних процесів розвитку лексики – виникненню переносних значень, то когнітивна лінгвістика пояснює
процеси засвоєння, переробки та трансформації знань про навколишній світ, про основні способи створення
нових ідей про світ, а також механізм утворення нового значення (О.С. Кубрякова, О.О. Селіванова, О.П. Воробйова). Проте питання про когнітивну метафору в сучасній англомовній поезії вивчено недостатньо, що і
визначає актуальність статті.
Мета дослідження – виявити особливості когнітивних метафор у сучасній англомовній поетиці в перекладацькому та гендерному аспектах. Матеріалом слугували вірші поета Д. Холла та поетеси Д. Кеньйон. Їхня
поезія поєднує як головні риси сучасної американської поетики постмодерну (відсутність рими, наявність
специфічного ритму та емотивного забарвлення), спільні поетичні образи, так й особливі авторські інновації.
На сьогодні світова література зазнала великих змін. Постмодерністські літературні та культурні течії
утворили нові витоки поетики, а саме когнітивну поетику. Вихідні для когнітивної поетики положення – механізм концептуальної метафори й метонімії, теорія концептуальної інтеграції ментальних просторів, поняття
прототипового й непрототипового прочитання тексту, концепція можливих світів та поняття іконічності поетичних форм [1, c. 13] – і є основними складниками сучасної поезії, зокрема американської поезії кінця XX
– початку ХХІ сторіччя.
Базовими орієнтирами дослідження художньої семантики у когнітивній поетиці є метафоричність поетичних текстів, креативність когнітивних процесів, які сприяють створенню нових смислів шляхом концептуальної інтеграції та емотивного резонансу, що базується на іконічності [2, с. 173]. Мовна картина світу сучасних
постмодерністських поетів значною мірою спирається на гендерні особливості.
Для того, щоб виявити гендерний аспект когнітивної метафори у поезії, необхідно окреслити розуміння
поняття гендер у сучасному мовознавстві. Гендер – соціальна особливість статі людини на відміну від біологічної статі. Це соціально-рольовий статус, що визначає соціальні можливості людини – чоловіка і жінки в
усіх сферах життєдіяльності.
© М. В. Адаменко, 2014

Серія «Філологічна». Випуск 45

185

Гендерні образи – це культурні репрезентації гендера в символічній мові й творах мистецтва, що репродукують і легітимують гендерні статуси [3, c. 15]. Вони по-різному проявляються в сучасній літературі, зокрема
в поезії. Образність виходить за межі можливого та різні метафори з’являються у творчості поета-чоловіка та
поета-жінки.
Метафора – це знаряддя й плід поетичної думки. Вона органічно пов’язана з поетичним баченням світу.
Поетична творчість того або іншого автора нерідко визначається через характерні для нього метафори.
Когнітивна метафора є певним засобом пошуку й відображення особливого типу знання, яке отримується
внаслідок особистого й колективного досвіду людини в процесі освоєння нею навколишньої дійсності. Вона
відбиває когнітивну здатність людини до концептуалізації (осмислення) й категоризації (класифікації) знань
про об’єкти, явища й події реальності. В основі метафоричного мислення – аналогове осмислення людиною
картини світу [2, c. 265].
Формування світогляду Д.Кеньйон значним чином пов’язано з її хворобою, адже лейкемія змусила змінити ставлення поетеси до життя, оточуючого середовища, та близьких людей. У кожному творі можна простежити боротьбу з депресією, хворобою, «I divested myself of despair / and fear when I came here» – «Я скидаю
з себе розпач / І страх, знов приходячи сюди, / бо навіщо він мені» (переклад автора статті – М.А.), намагання
повернутись до джерела життя – ПРИРОДИ, що є головною когнітивною метафорою у творчості авторки.
Серед домінантних метафор поезій авторки є когнітивна метафора ЩАСТЯ – що є непомітним, неважливим у
реальному житті, або ж навіть дрібницею для більшості, але в той же час чимось значним для неї: «There’s just
no accounting for happiness, / or the way it turns up like a prodigal / who comes back to the dust at your feet / having
squandered a fortune far away». – «Щастя виміряти неможливо, / Чи ту мить, як з’являється воно, / Неначе
гульвіса, що повернувся і впав тобі в ноги, можливо, / Змарнувавши життя своє вже давно». (переклад автора
статті – М.А.), вона використовує несподівані порівняння: «happiness is the uncle you never / knew about, who
flies a single-engine plane» – «щастя – це той, кого ніколи не знала, / Хто прилітає, шукає, блукає» (переклад
автора статті – М.А.). Для жінки характерна підвищена увага до вербального плану спілкування, здатність до
імпровізації, до гри (флірт), у тому числі до мовної. Поетеса використовує різні стилістичні засоби, метафору
для передання суті, своєї думки, мрії, а можливо, навіть побоювання. Прагнення в першу чергу позначити
емоційний план – властивість жіночої натури. Очевидно, є почуття, узгоджені з жіночою самосвідомістю й не
завжди зрозумілі чоловікові. Жінка має здатність жити за межами адекватності, давати випереджальні оцінки
тому, що ще не трапилося (жіноча інтуїція), у той час як безстрасність чоловіка пов’язана тільки з подіями
фізичного світу, які відбулися [3, c. 31]. Приклад цього можна побачити у вірші Д. Кеньйон «Briefly It Enters,
and Briefly Speaks»: «I am the blossom pressed in a book, / Found again after two hundred years... / I am the maker,
the lover, and the keeper..».. – «Я – наче цвіт, затиснутий у книзі, / Знайдений через два століття тільки... /
Я – сам творець, кохана й охорона твоя..». (переклад автора статті – М.А.).
Вірші Д. Кеньйон головним чином наповнені образами ПРИРОДИ: «Now wind torments the field, / turning
the white surface back..». – « Вітер наново мучить поле, / Піднімаючи у вихорі своєму білу землю,» (переклад
автора статті – М.А.), «A single green sprouting thing / would restore me... « – « Єдиний зелений паросток / Має
змогу мене повернути..». (переклад автора статті – М.А.). Авторка прагне створити такий опис природи чи
окремих її частин (квіти, вітер, тощо), який вражає влучністю характеристик та правдивістю зображення завдяки деталізації: « I am water rushing to the wellhead, / Filling the pitcher until it spills..». – « Я – саме та вода,
що мчить до джерела, / Наповнюючи глечик сповна..».(переклад автора статті – М.А.). Але в той же час поетеса не раз звертається до БОГА у своїх творах: « God does not leave us / comfortless, so let evening come»., «
and God, as promised, proves / to be mercy clothed in light», тим самим, намагаючись показати, що навіть у важкі
хвилини життя у неї залишається надія, віра або ж навіть впевненість в тому, що існує керуюча сила, яка « не
залишить стільки люду». Таке бачення світу, за словами її чоловіка і письменника Доналда Холла, з’явилось
після подорожі до Індії у 1990 році.
Щодо світогляду поета Д. Холла, то бажання бути кимось, залишити щось після себе назавжди сколихнуло
світ поета ще зі школи, коли він почав писати. Спочатку його твори були сповнені буденними проблемами
хлопчика-підлітка, але згодом світогляд змінився. Д.Холл став лауреатом численних премій у поетичній сфері; його прості, без надмірності, конкретні, невимушені образи змушують читача затриматися після перших
рядків. Головною когнітивною метафорою поета є ЖИТТЯ – СТАРІННЯ: «To grow old is to lose everything.
/ Aging, everybody knows it. / Even when we are young, / we glimpse it sometimes, and nod our heads / when a
grandfather dies». – «Старіти – це втратити все / Всі знають, що старість таке / І навіть коли ми ще молоді
/ ми бачимо мигцем її у воді» (переклад автора статті – М.А.). Д.Холла вважають поетом села, адже в своїх творах він часто зображує СЕЛО, БУДЕННЕ СІЛЬСЬКЕ ЖИТТЯ: « In October of the year, / he counts potatoes dug
from the brown field, / counting the seed, counting / the cellar’s portion out, / and bags the rest on the cart’s floor»..
Д. Холл у своєму вірші «Affirmation» також відтворює емоції, переживання, але на відміну від своєї дружини використовує досить «сухі» порівняння та образи. Його погляд доволі прагматичний, заснований на
проблемі сьогодення, а не на світових турботах. Слова поета та його переживання наче висловлюють неминучість: «Another friend of decades estranges himself / in words that pollute thirty years. / Let us stifle under mud
at the pond’s edge / and affirm that it is fitting / and delicious to lose everything». – «Віддаляється ще один друг
десятиліть / у словах, що забруднили тридцять довгих літ, / тож нехай ми потонемо в бруді болота, / ми
розкажемо про те, / що втрачати усе – це приємна, доречна робота». (переклад автора статті – М.А.).
Після смерті Д. Кеньйон поет присвячує низку поезій дружині, кожного дня пишучи їй листа. Його серце
наповнене болем, стражданням, і тільки вірші ЇЙ змогли вивести поета з тривалої депресії. Основними метафорами цього періоду можна вважати СУМ, СПОГАДИ: «Back home from the grave, / behind my desk I made

186

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

/ a gallery of Janes». – «Повернувшись з могили додому, / я створив вівтар навпроти столу – / галерею спогадів про Джейн» (переклад автора статті – М.А.). Поет часто згадує про світ БЕЗ дружини як такий, в якому
нічого не існує, ніби все і всі залишились без пари: « the year endures without punctuation / february without ice
no winter sleet / snow melts and recovers but nothing» – «рік мовчки терпіти, без пунктуації, / а лютий – без
льоду, зима – без дощу / сніг тане і знов повертається, але нічого не міняється…» (переклад автора статті –
М.А.). НЕМИНУЧІСТЬ – це спільний образ подружжя, який в певний період часу знаходить відображення у
творчості авторів.
Дослідження когнітивної метафори у сучасній поезії в перекладацькому та гендерному аспекті на матеріалі поетики сучасних американських поета Д. Холла та поетеси Д. Кеньйон, свідчить про самобутність
їхньої поезії. Автори мають як спільні когнітивні метафори: ПРИРОДА, САМОТНІСТЬ, НЕМИНУЧІСТЬ так
і відмінні, нові авторські метафоричні образи, які перетворюють їхню поезію у щось живе. Д. Кеньйон прагне залишити надію у серцях людей, тому її твори насичені повсякденними образами, діями, миттєвостями.
Д. Холл, в першу чергу, намагається передати якомога простіше свій внутрішній світ, своє бачення життя,
свої страхи.
Визначення головних когнітивних метафор поезій Д. Кеньйон та Д. Холла, дає підстави вважати, що для
того, щоб точно передати сутність когнітивних метафор, перекладачу необхідно перенести образи, створені
авторами, в образи, зрозумілі українському читачеві. Іноді, використовуючи метафоричність, перекладацькі
трансформації, а іноді просто передати ту глибину, ті почуття та емоційне забарвлення, які мали на увазі автори під час перекладу віршів. Перекладач має відчути кожну нотку, кожне тремтіння серця, кожне тремтіння
пера автора, коли він писав вірш.
Проаналізувавши поезії Д. Кеньйон та Д. Холла, можна зробити висновок, що емоційність – атрибут будьякої статі. Але жінки мають більш розвинену мовну свідомість, образність та чуйність, що проявляється у
формах і словах, на відміну від суворості та повсякденності образів чоловіків.
У названому аспекті специфіка поетичного перекладу виявляється у тому, що перекладач повинен мати та
застосовувати образне мислення, фантазію та розуміти й ураховувати при перекладі особливості авторського
стилю і міжкультурні традиції. Він повинен створити переклад, використовуючи зрозумілі читачеві художні
засоби, не спотворюючи текст оригіналу. Адже у сучасній англомовній поезії, головним чином, простежується відсутність рими, що є проблемою для українського перекладача.
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НІМЕЦЬКА ЕНЦИКЛОПЕДИЧНА СТАТТЯ У ВИГЛЯДІ ЕЛЕКТРОННОГО ГІПЕРТЕКСТУ:
ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТРУДНОЩІ
У статті розглядається актуальна перекладознавча проблема – переклад електронних гіпертекстів. За
основу взяті німецькомовні енциклопедичні статті вільної он-лайн енциклопедії Вікіпедія.
Ключові слова: енциклопедія, енциклопедична стаття, електронний гіпертекст, Вікіпедія, переклад, інформативність тексту.
В статье рассматривается актуальная переводческая проблема – перевод электронных гипертекстов. За
основу взяты немецкоязычные энциклопедические статьи свободной он-лайн энциклопедии Википедия.
Ключевые слова: энциклопедия, энциклопедическая статья, электронный гипертекст, Википедия, перевод, информативность текста.
The article deals with a current translational issue, the translation of electronic hypertexts. The research is based
on encyclopedic articles from the German segment of the free online encyclopedia Wikipedia.
Key words: encyclopedia, encyclopedic article, electronic hypertext, Wikipedia, translation, informativeness of a text.

У рамках дисертаційного дослідження займаємось аналізами перекладів електронних гіпертекстів вільної
онлайн-енциклопедії Вікіпедія українською мовою. Відомо, що наразі Вікіпедія має 285 мовних розділів. У
попередній розвідці [2, с. 47] було доведено, що переклад енциклопедичних статей з інших мовних розділів
на українську мову є важливим фактором,
– по-перше, поширення української мови в Інтернеті;
– по-друге, підняття престижу україномовного сектору енциклопедії та збільшення кількості користувачів,
які до цього мали читати російськомовну Вікіпедію;
– по-третє, формування комплексу перекладних текстів для студентів-перекладачів. Вікіпедія пропонує
великий масив інформації на разномантні теми, тож викладач завжди може підібрати потрібний текст для
перекладу (в якості домашнього завдання чи іншої форми роботи).
На переконання академіка НАН України Віктора Грінченка «формування українського сегмента Вікіпедії є першочерговим завданням загальнонаціонального значення, і кожен український науковець повинен
написати для Вікіпедії щонайменше дві–три статті» [5]. Залучення перекладачів до роботи над Вікі-статтями
в Україні лише набирає обертів. Але вже зараз Вікі-проекти успішно реалізуються на кафедрах перекладу, у
тому числі на кафедрі теорії та практики перекладу з німецької мови Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Співпраця майбутніх перекладачів з німецької мови та вікіпедистів не випадкова:
саме німецькомовний розділ Вікіпедії відрізняється зразковою якістю. Якість та точність інформаційного наповнення німецькомовного сегменту Вікіпедії підкреслюється самими авторами енциклопедії [12].
Кожна стаття у Вікіпедії, як зазначає німецький мовознавець Ґеорґ Рем, являє собою типовий приклад
електронного гіпертексту, із розгалуженим гіперпосилковим апаратом як всередині статті, так і між статтями [14, с. 142]. Для її якісного перекладу потрібно орієнтуватись в особливостях створення та редагування
електронних гіпертекстів. Необхідність такої розвідки в рамках перекладознавчих студій підтверджується
браком відповідних досліджень у минулому. Досі ніхто не займався проблематикою перекладу електронних
гіпертекстів у мовній парі «німецька <–> українська».
Видатні перекладачі, теоретики і практики у галузі перекладознавства, Т.Р. Кияк, А.М. Науменко та
О.Д. Огуй, зазначають, що сам по собі гіпертекст не став для перекладознавства важкою категорією. Однак
він вартий уваги через наявність певних особливостей. Тож теорія перекладу має на меті опанувати цю «змістовну й формальну новизну, притаманну лише другій половині ХХ ст. як добі комп’ютерних засобів масової
інформації» [9, с. 90]. З вищезазначених фактів випливає актуальність дослідження.
У якості матеріалу для аналізу ми залучили енциклопедичні статті Вікіпедії, цей факт лише підкріплює
зв̓язок даного дослідження з науковими планами та напрямками роботи нашого університету [4].
Метою даного дослідження стає розгляд перекладацьких особливостей енциклопедичної статті крізь призму електронного гіпертексту. Задля досягнення мети необхідно виконати низку завдань, що логічно випливають з поставленої мети:
1) розглянути особливості енциклопедичних статей як жанру науково-популярної літератури;
2) дати визначення поняттям «інформаційність тексту», ґрунтуючись на попередніх лінгвістичних розвідках;
3) розглянути особливості перекладу німецькомовної енциклопедичної статті у вигляді електронного гіпертексту та звернути увагу на типові перекладацькі труднощі.
Енциклопедія, як тип тексту, який використовується в освіті, є досі актуальним, рухомим та гостро проблематичним явищем. Енциклопедії широко застосовують у освіті, університетські вчені беруть активну участь
у створенні та редагуванні енциклопедичних статей. Тому майбутнє та теперішнє енциклопедій потребує постійної уваги до себе та обговорення у колі науковців. Саме з метою визначення та обговорення місця енциклопедій був організований круглий стіл під назвою «Енциклопедичний текст на тлі Вікіпедії». Він відбувся
21 листопада 2011 року на філологічному факультеті МДУ ім. Ломоносова [8].
Старий тип друкованих довідкових видань стрімко змінює звичні форми. Породженням епохи інформаційного суспільства стали електронні та он-лайн енциклопедії. Але учасники круглого столу погодились на
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тому, що функції енциклопедії залишаються незмінними. Це й описання «кола знань», що визначає світогляд
сучасної людини, це «місце пам̓яті» та інструмент культурного, соціального, навіть політичного впливу [8].
Вікіпедія з’явилась в Інтернеті 15 січня 2001 року [3]. Вона стала братнім проектом до Нупедії – попередньої (однак невдалої) спроби створити наукову онлайн-енциклопедію. Нупедія підтримувала засади ретельного написання та рецензування статей, що їх здійснювали професійні редактори та науковці. Проте,
цей проект протримався лише 3 роки, а Вікіпедія, «вільна енциклопедія, яку кожний може редагувати», існує
та розвивається дотепер.
Енциклопедичність Вікіпедії деякий час вважалась спірним питанням. Але тринадцятирічний досвід її існування, сучасний стан її розвітку, масштабність добору тематик та швидкість наповнення підтверджують,
що вікі-спільнота, яка налічує тисячі авторів-волонтерів, ретельно опікується якістю статей.
Як підкреслює Ю. Й. Пероганич, засновник і виконавчий директор ГО «Вікімедіа Україна», «предмет
статті має бути енциклопедично значимим – відповідати критеріям значимості статей Вікіпедії» [10, с. 63].
Електронна енциклопедія, як жанр наукової або науково-популярної довідкової літератури має низку особливостей. До статей у Вікіпедії висуваються такі самі вимоги, як до статті у друкованій енциклопедії: нейтральність, відсутність емоційних оцінок, високий рівень довідковості, прагнення до всебічного освітлення певної
теми, увага до бібліографічних відомостей та ін. Популярність викладу, розрахована на широке коло читачів,
має поєднуватися з чіткістю та логікою викладання того чи іншого матеріалу. Мові енциклопедії властиві
стислість, чіткість, лаконічність формулювань, уникнення вузькофахових термінів, професійних жаргонізмів,
розмовних і просторічних слів, вставних слів і зворотів, емоційно забарвлених оцінок, надмірної кількості
скорочень, зображень.
У Вікіпедії до всіх статей застосовуються єдині правила та критерії якості, незалежно від того, чи перекладена стаття, чи оригінальна. Окрім того, перекладна стаття може вдосконалюватись користувачами без
прив̓язки до того, яким чином редагують вихідну статю. Іншими словами, для відвідувачів Вікіпедії усі статті
відтворюються однаково, незалежно від того, чи вони оригінальні, чи перекладні. Саме тому важливо створити такий переклад, який би сприймався природньо. Для цього потрібно визначити, який тип інформації
закладений у енциклопедичну статтю.
Німецька дослідниця Катаріна Менґ запропонувала п’ять базових запитань, на які слід дати відповідь під
час аналізу інформативного повідомлення. Це так звані «W–Fragen», назва яких походить від першої літери
кожного запитання німецькою мовою: Wer tat etwas? Was tat er? Wann tat er es? Wo tat er es? Wie tat er es?
Warum tat er es? [13, с. 124] – Хто зробив? Що? Коли? Де? Як? Навіщо? Перед тим, як здійснювати переклад,
слід визначити, хто що кому і навіщо повідомляє, а також яким чином відбувається передача повідомлення.
Відповіді на ці запитання є суттєвими, адже вони розкривають лексичні, граматичні, стилістичні, синтаксичні
та семантичні особливості тексту.
В.П. Гріценко підкреслює значення гіпертексту в процесі отримання знань. Він зазначає: «Гіпертекст, як
сучасна текстуальна парадигма, є засобом комунікації у суспільстві, орієнтованим на потоки інформації, що
не можуть бути засвоєні суб‘єктами традиційним способом» [6, с. 180]. Тож він має низку характеристик, які
властиві тексту, енциклопедії, монографії, тезаурусу, і в той самий час здатен забезпечувати миттєвий перехід
від одного блоку інформації до іншого. Одне натискання на посиланні – і ви не маєте гортати сторінки багатотомної друкованої енциклопедії, а одразу опиняєтесь на потрібній сторінці електронної енциклопедії.
Кожна стаття в енциклопедії є інформативною. Інформативність вихідного тексту становить одну з основних текстових категорій [7], яка забезпечує вербалізовану організацію інформації, послідовне викладення її
автором та осмислення реципієнтом.
Услід за Л.В. Засєкіною та С.В. Засєкіним, розглядаємо види інформації, які виокремили дослідники
І.Р. Гальперін та І.С. Алексєєва у своїх працях [8, с. 121; цит. за 8; 1, с. 153]. Вивчення видів інформації дає
змогу підійти до вирішення глобальної перекладацької проблеми – вибору адекватного методу інтерпретації
та відповідних перекладацьких прийомів під час перекладу електронного гіпертексту.
Три типи інформації, запропоновані окремо І.Р. Гальперіним [8, с. 121] та І.С. Алексєєвою [1, с. 153], корелюють між собою:
1) змістово-фактуальна або когнітивна, 2) змістово-концептуальна або емоційна, 3) змістово-підтекстова або естетична.
Енциклопедична стаття репрезентує перший тип інформації – змістово-фактуальну або когнітивну.
За Гальперіним, вона містить події, процеси, які відбуваються в реальному світі, експліцитні, виражені вербально в предметно-логічних значеннях на основі досвіду [8, с. 121]. Подивимось на основні характеристики
когнітивної інформації за Алексєєвою [1, с. 183], на особливості її подання та опишемо їх з огляду на енциклопедичну статтю у вигляді електронного гіпертексту.
Термінологічність інформації зумовлює однозначність та відносну незалежність від контексту. В енциклопедичній статті використовуються найбільш розповсюджені терміни, притаманні певній галузі знання. Однак
рівень абстрактності енциклопедичного тексту нижчий, аніж наукового.
Енциклопедична стаття оформлюється засобами писемної літературної мови, причому без відтінку канцелярського стилю. Енциклопедичний текст має залишатись авторитетним зразком сучасної літературної норми, що треба враховувати при перекладі.
Номінативний стиль енциклопедичної статті забезпечується переважанням іменника над дієсловом.
Текст насичений власними іменами. Задля їх передачі перекладач користується загальноприйнятими правилами: відомі імена подавати згідно традиції, що склалась, інші – за допомогою міжмовної транскрипції:
Das Paneuropäische Picknick war eine Friedensdemonstration an der österreichisch-ungarischen Grenze nahe der
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Stadt Sopron (Ödenburg) am 19. August 1989 [15]. – Панєвропейський пікнік – демонстрація миру, яка відбулась
19 серпня 1989 на австрійсько-угорському кордоні неподалік міста Шопрон.
Когнітивна інформація подається у статті пасивними конструкціями та неозначено-особовими реченнями. В тексті переважає теперішній час дієслова. Енциклопедичний текст також широко користується формами минулого часу, оскільки будь-який процес, явище, особа розглядаються в історичному зрізі:
Das Tor wurde aufgerissen, und die hauptsächlich jungen DDR-Bürger rannten auf österreichischen Boden [15].
– Колючий дріт був розрізаний, та переважно молоді громадяни НДР побігли до австрійської території.
Енциклопедичній статті притаманна відсутність емоційно-оціночного забарвлення в лексиці та синтаксисі. Однак необхідність сформулювати загальноприйняті оцінки явища, процесу, персоналії оформлюється
за допомогою оціночної лексики літературної писемної мови та інверсій: Das Paneuropäische Picknick gilt
als wesentlicher Meilenstein der Vorgänge, die zum Ende der DDR und zur deutschen Wiedervereinigung führten
[15]. – Панєвропейський пікнік вважається істотною віхою у подіях, що призвели до кінця ери НДР та до
об’єднання Німеччини.
Така особливість, як висока щільність інформації, притаманна друкованим енциклопедіям. Перекладачам
доводилось відтворювати скорочення у вихідному тексті. Вимога до щільності інформації у електронній енциклопедії є неактуальною, оскільки Вікіпедія не друкується, тож просторових обмежень для тексту немає.
Наступне, з чим стикається перекладач під час перекладу ЕГТ – його нелінійна структура та низка
пов’язаних з цим особливостей у порівнянні із традиційним лінійним текстом. Певна кількість інформаційних
одиниць пов’язана за допомогою посилань з іншими одиницями. Роль читача – визначити, у якій послідовності їх переглядати. Роль перекладача – зберегти структурну організацію гіпертексту. Для цього потрібні знання
головних принципів його побудови.
Особливості побудови електронного гіпертексту висувають додаткову низку вимог до його перекладу: 1)
збереження структури тексту (наявність головного меню, збереження послідовності рубрик, наявність аналогічних оригіналу ілюстрацій, тощо); 2) збереження всіх блоків гіпертексту; 3) коректний переклад гіперпосилань та, за необхідністю, звуження чи розширення меж гіперпосилань у рамках словосполучення чи одного
слова; 4) врахування специфіки тексту (у даному дослідженні – енциклопедичні статті), збереження науковості, вживання термінів.
Таким чином, перекладач, опрацьовуючи гіпертексти, має орієнтуватись у розмаїтті їх функцій та правильно бачити структуру гіпертекстів. Для того, щоб досягти еквівалентності на структурному рівні, під час
перекладу електронних гіпертекстів перекладач повинен здійснити наступні кроки: створити сайт з аналогічною структурою на українській мові; врахувати ступінь інформативності оригіналу та побачити всі особливості передачі когнітивної інформації.
Таким чином, можна зробити висновок, що переклад електронних гіпертекстів дещо відрізняється від
перекладу традиційного тексту статей енциклопедій. Однак в обох випадках перекладач має справу з лексичними і синтаксичними одиницями, з проблемою передачі вихідної синтаксичної структури. Електронний
гіпертекст енциклопедичної статті як форма подання текстового матеріалу є принципово перекладним, але й
потребує відповідних фонових знань перекладача.
Активна участь студентів-перекладачів КНУ в перекладанні статей німецькомовної Вікіпедії в рамках літньої перекладацької практики у 2013 році, а також як форма виконання домашнього завдання, зумовлюють
використання даного дослідження у підготовці окремого напрямку в курсі «Письмовий переклад з німецької
мови» для майбутніх перекладачів.
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СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ЕМОЦІЙНО-ЕКСПРЕСИВНОЇ ФУНКЦІЇ ЗНИЖЕНИХ
РОЗМОВНИХ ОДИНИЦЬ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ Е.-Е. ШМІТТА
«ОСКАР І РОЖЕВА ПАНІ»
У статті розглядається проблематика стратегій перекладу. Визначено стратегії відтворення емоційно-експресивної функції вихідних знижених розмовних елементів художнього тексту засобами цільової мови.
Проаналізовано перекладацькі стратегії, застосовані у відтворенні емоційно-експресивного функціонування
знижених розмовних одиниць в українському перекладі роману Е.-Е. Шмітта «Оскар і рожева пані».
Ключові слова: стратегія перекладу, емоційно-експресивна функція, знижені розмовні одиниці, відтворення, аналіз, відповідник, нейтралізація.
В статье рассматривается проблематика стратегий перевода. Определены стратегии передачи
эмоционально-экспрессивной функции выходных сниженных разговорных элементов художественного текста средствами целевого языка. Проанализированы переводческие стратегии, примененные в воспроизведении эмоционально-экспрессивного функционирования сниженных разговорных единиц в украинском переводе
романа Э.-Э. Шмитта «Оскар и розовая дама».
Ключевые слова: стратегия перевода, эмоционально-экспрессивная функция, сниженные разговорные
единицы, воспроизведение, анализ, соответствие, нейтрализация.
The article deals with the problems of translation strategies. The author outlines the strategies of rendering the
emotive-expressive function of the source substandard colloquial elements in the fiction text by the target language
means. The translation strategies used for rendering emotive and expressive functioning of the substandard language
units in the Ukrainian translation of E.-E. Schmitt’s novel «Oscar and the Lady in Pink» are analyzed.
Keywords: translation strategy, emotive-expressive function, substandard colloquial units, rendering, analysis,
equivalent, neutralization.

Однією з основних проблем, з якою зустрічається перекладач у процесі перекладу художнього твору, постає відтворення експресивних мовних засобів, що знаходяться за межами літературної мови. Творча інтенція
письменника відображається в експресії як невід’ємній властивості мови твору сучасної художньої літератури. Знижені розмовні лексичні та граматичні елементи передають усю гаму емоційно-експресивного забарвлення подій і відносин, описаних у художньому тексті.
У рамках цієї проблеми значний інтерес викликає питання функціональної природи одиниць розмовного
мовлення у мовній тканині художньому твору і стратегій адекватного відтворення їхніх функцій у перекладі,
малодослідженість чого й зумовлює актуальність обраної теми.
Мета дослідження полягає у вивченні стратегій відтворення емоційно-експресивної функції французьких
знижених розмовних одиниць в українському перекладі.
Об’єктом дослідження є функції французьких знижених розмовних елементів у структурі художнього
твору, а предметом – питання визначення стратегій відтворення емоційно-експресивного функціонування
знижених розмовних одиниць в українському перекладі роману Е.-Е. Шмітта «Оскар і рожева пані».
Донедавна писали лише про необхідність збереження стилістичного забарвлення лексем у перекладі, не
конкретизуючи, яку роль відіграє це забарвлення в художньому тексті і як впливає його збереження на досягнення адекватності перекладу як цілісності [13, с. 5] та відтворення емотивної функції художнього твору,
частиною якої є емоційно-експресивна функція знижених одиниць, яка полягає як в увиразненні емоцій персонажа чи автора, так і в підвищенні експресивності мови тексту, що не завжди пов’язане з актуалізацією
емоційно-зарядженого компонента значення слова. Тому, як вдало помічає В. Сдобніков, поєднання експресивних і функціонально-стилістичних характеристик текстових одиниць формує стилістичну домінанту тексту, яка постає як ступінь його експресивності, виразності, що різниться від ступеня експресивності іншого
тексту [13, с. 104]. Для прикладу можна порівняти романи Е.-Е. Шмітта «Оскар і рожева пані» та Ф. Бегбеде
«1,499 €», експресивність яких суттєво різнить за рівнем зниженості, оскільки в першому використовується
жива, безпосередня мова дитини, а в другому – грубо забарвлене мовлення вже колишнього рекламіста.
Вибір перекладацької стратегії стає вирішальним для адекватності перекладу цільовою мовою [14, с. 300],
особливо у площині відтворення функціональної специфіки текстової тканини твору, що безпосередньо торкається емоційно-експресивної ролі зниженого розмовного компоненту художнього тексту.
Аналіз досліджень доводить необхідність переведення проблеми перекладацької стратегії на вищий рівень
наукової рефлексії, що передбачає, зокрема, систематизацію можливих підходів до її вирішення та розробку
необхідного методологічного апарату [12, с. 220].
Дослідники по-різному підходять до визначення стратегії перекладу, але всі вони беруть за основу два вже
існуючі підходи: очуження і одомашнення. Ґрунтовно вивчаючи історичний аспект перекладацьких стратегій,
О. Чередниченко справедливо вказує на очуження й одомашнення, як на широкі тенденції в історії перекладу загалом і українського зокрема [15, с. 151]. Досліджуючи когнітивні чинники визначення перекладацької
стратегії, Т. Андрієнко додає стратегію універсалізації: дотримуючись цієї стратегії, перекладач намагається відтворити інформацію оригіналу з опорою на універсальне знання, уникаючи національного колориту і
культури оригіналу, і перекладу [1, с. 11]. О. Бурда-Лассен розрізняє ретроспективну і проспективну пере© А. А. Білас, 2014
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кладацькі стратегії [2, 8-10]. Натомість В. Демецька класифікує стратегії на перекладацькі (репродуктивні) і
адаптивні [3, с. 24], а Г. Денисова – на адаптивні та очужувальні [5, с. 216-224]. У руслі психолінгвістичної
моделі перекладу С. Засєкін наголошує на можливості застосування спільних метакогнітивних й комунікативно-продукційних стратегій експлікації та спрощення, що випливає з аналізу синтакстичного, лексичного
та стилістичного рівнів синтагматики тексту [7, с. 259].
Очевидно, загальна стратегія перекладу (одомашнення чи очуження) не визначає для перекладача наперед
чітких тактик. У кожному конкретному випадку, зазвичай, доводиться розглядати цілий спектр чинників, що
впливають на ефективність/неефективність тієї чи іншої тактики [8, с. 14]. Г. Кочур влучно висловився про
застосування одомашнення та очуження: «… найкращі переклади виникають, мабуть, на зіткненні цих обох
тенденцій. … Нехай в окремих випадках справу вирішує такт перекладача» [10, с. 203].
Поділяємо думку А. Мельник, що поруч з одомашненням і очуженням варто виділити ще й третій підхід до
перекладу, а саме переклад-нейтралізацію. Але обираючи ту чи іншу стратегію перекладу, слід враховувати
й функцію, яку виконує текст оригіналу [11, с. 175-178], чи це загальна емотивна, чи її різновиди. А функція
тексту випливає з множинності функцій окремих його компонентів, серед яких мають місце й нелітературні розмовні одиниці. Оскільки наше дослідження стосується функціонування вихідних знижених розмовних
одиниць та стратегії досягнення адекватності його відтворення, обмежуємось висвітленням проблеми передачі емоційно-експресивної функції названої вербальної частини тексту засобами української мови.
Стратегії відтворення функціональних особливостей знижених розмовних елементів художнього тексту
вибудовуються із загальних стратегій перекладу, а саме з очуження і одомашнення, які у сучасній перекладацькій практиці йдуть поруч.
Оптимальною перекладацькою стратегією є пошук адекватної заміни вихідної емоційно-експресивної зниженої розмовної одиниці, що на сьогодні видається вже можливим, адже ресурси українського розмовного
лексикону постійно збагачуються новими словами в останнє десятиріччя. Тому таку тенденцію спостерігаємо
й на прикладі зіставлення вихідного і цільового текстів роману «Оскар і рожева пані», де перекладач доволі
часто добирає адекватні українські відповідники французьких знижених розмовних елементів, таким чином
сприяючи досягненню функціональної еквівалентності між оригіналом і перекладом, точніше між емотивнопрагматичними інтенціями письменника і перекладача.
Проілюструємо це на конкретних прикладах:
1. – Tu as raison. Mais le fait que tes parents qui, selon toi, sont des cons...
– Oui. Des vrais cons, Mamie-Rose [19, с. 33]!
– Твоя правда. Але той факт, що твої батьки, як ти вважаєш, придурки…
– Авжеж. Вони справді придурки, Бабцю Ружо[18, с. 29]!
2. – Merde [19, с. 14] ! – Лайно [18, с. 11]!
Зіставний аналіз оригіналу й українського перекладу роману Е.-Е. Шмітта «Оскар і рожева пані» дозволив
виявити, крім названих, стратегії нейтралізації й випущення. На наш погляд, найчастотнішою серед перекладачів іншомовних творів видається стратегія нейтралізації розмовності текстової тканини оригіналу в українському перекладі, що простежуємо й у нашій розвідці.
Так, перекладачка нівелює експресивно розмовну маркованість епізоду, передаючи розмовний вираз foutre
le feu нейтральною лексемою підпалити, що аж ніяк не сприяє читачеві адекватно сприйняти емоційно-експресивне тло епізоду, а згодом і всього перекладу твору, який складається з листів невиліковно хворого хлопчика до Бога, написаних живою простонародною мовою: Je m’appelle Oscar, j’ai dix ans, j’ai foutu le feu au
chat, au chien, à la maison …, j’avais pas le temps [19, с. 9]. – Мене звуть Оскар, мені десять років, я підпалив
кота, собаку, будинок …, бо досі мені бракувало часу через навчання [18, с. 6]. Такий перекладацький підхід
до цього фразеологізма простежуємо й далі у перекладі [18, с. 7, 51].
Нейтралізація експресивного заряду вихідної лексеми відбувається й у ситуації, коли Оскар, сидячи на
лавці, докоряє Бабці-Ружі за її «поганий» лексикон, на що вона реплікує, звичайно, з використанням зниженого розмовного слова:
– Comment se fait-il que vous parliez si mal ?
– Déformation professionnelle, mon petit Oscar. Dans mon métier, j’étais foutue si j’avais le vocabulaire trop
délicat [19, с. 14].
– Як так вийшло, що Ви вживаєте погані слова?
– Професійна деформація, Оскарику. При моїй професії я пропала б, якби мій словниковий запас був надто делікатним [18, с. 11].
Нейтральний аналог не передає емоційну оцінку героєм важливості своєї мови, чим зменшує функціонально-прагматичний ефект на читача. Емоційно-експресивна функція вихідних знижених розмовних одиниць
лексичного чи синтаксичного рівня має зберегтися хоча б частково у перекладі, адже використання нейтрального аналога вихідного колоквіалізму призводить до зменшення емотивного впливу перекладного тексту на
сприймача. Тут, мабуть, краще було б вжити яскравий розмовний вираз «мені був би гаплик», який адекватно
передав би функціональне забарвлення тексту першотвору в українському перекладі.
Французький розмовний дискурс експресивно заряджають, як коротка ствердна репліка ouais, так і займенник ça: – Ouais. J’ai sommeil [19, с. 50]. – Так. Я хочу спати [18, с. 44].
А перекладачка не передає функціональне навантаження першотвору, використовуючи нейтральне так,
хоча в ресурсах живої української мови є розмовний аналог та. Стосовно займенника ça, то О. Борисюк елімінує його у цьому контексті. Мабуть, у таких випадках варто застосовувати прийоми компенсації, тобто однорівневі чи різнорівневі заміни, як наприклад за допомогою введення експресивного і на початку запитання,
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що частково зберегло б емоційне навантаження епізоду на рівні репліки, а також на рівні цілісності тексту: І
це тобі подобається?
В іншому випадку перекладачка ще далі відходить від адекватного відтворення експресивно-функціонального орфографічно маркованого зниженого елементу вихідного розмовного дискурсу: – Mouais... mouais...
[19, с. 44]. – Так… але ж… [18, с. 39].
Наведемо ще один з прикладів застосування стратегії нейтралізації експресивно-функціонального навантаження вихідного тексту: Mais comme j’étais préoccupé, Einstein me piquait toutes mes pièces, et ça m’a encore
plus énervé [19, с. 23]. – Оскільки я був заклопотаний своїми думками, Ейнштейн крав мої фігури, і це мене ще
більше вивело з себе [18, с. 20].
Проте, маємо зазначити, що стратегія нейтралізації експресивної ролі зниженого розмовного наповнення
в українському перекладі роману Е.-Е. Шмітта є домінуючою не на лексичному, а на синтаксичному рівні.
Чинником, який зумовлює такий стан речей у лексичній площині є поступова колоквіалізація мови українських перекладів французької художньої прози з їх насиченням різнорегістровими зниженими розмовними
лексемами. Причиною є, мабуть, зближення норм соціального узусу міжмовних лексичних одиниць. Водночас, розбіжність французького й українського синтаксису розмовного дискурсу постає більш очевидною не
загалом, а у випадку з окремими синтаксичними одиницями, як наприклад випущення заперечної частки ne,
займенника il у безособових виразах на кшталт [іl] faut.
Перекладацька стратегія відтворення [іl] faut, як невід’ємного елемента неформального розмовного мовлення пересічного француза, навіть присутнього у писемній комунікації, прикладом, якої є листи Оскара до
Бога, має відповідати своєрідній прагматичній стратегії Е.-Е. Шмітта, яка показує природність зближення
знижено-розмовного і літературно-розмовного узусів. Але О. Борисюк, не добираючи адекватного відповідника в арсеналі українського розмовного синтаксису, мимоволі нівелює функціонально-прагматичну інтенцію автора першотвору, бо українське треба тотожне французькому іl faut і не тотожне faut: – Faut pas me
cacher les choses, Mamie-Rose.... J’ai au moins trente-deux ans, un cancer, une femme en salle d’opération, alors,
la vie, ça me connaît [19, с. 70]. – Не треба нічого від мене приховувати, Бабцю-Ружо... Мені, щонайменше,
тридцять два роки, у мене рак, моя дружина в операційній, отже, я знаю життя [18, с. 63].
Окрім нейтралізації faut у цій фразі простежуємо й випущення у перекладі емоційно-експресивного повтору la vie, ça, що свідчить про те, що відтворення таких повторів створює для перекладача неабиякі труднощі,
а отже має право на існування стратегія випущення.
Водночас, українське розмовне мовлення не таке «бідне», щоб не можна було б віднайти в його ресурсах
компенсаційних засобів названого явища, головне, щоб загальне сприйняття мови перекладного твору відбувалося через максимальне її наближення до повсякденного неформального розмовного мовлення. Тут збереження емоційно-експресивної функції окремих розмовних елементів має організовуватися в руслі стратегії
компенсації, а саме замість «я знаю життя», можна вжити «життя – така штука, і я це добре знаю», а на
початку репліки варто додати емоційний вигук «Ой» і сполучник «та», що допоможе адекватно донести експресію вихідного розмовного узусу: Ой, не треба нічого від мене приховувати, Бабцю-Ружо…, у мене рак,
моя дружина в операційній, отже, життя – така штука, і я це добре знаю.
Стратегія випущення найчастіше простежується у площині вихідних емоційно маркованих повторів (підмета, додатка): 1) – Laissez tomber. Mes parents, ils sont cons [19, с. 32]. – Облиште. Мої батьки придурки [18,
с. 28]. 2) Elle aussi, ça la chatouillait de pleurer [19, с. 37]. – Їй на очі також навернулись сльози [18, с. 32].
Якщо перекладач дотримується стратегії нейтралізації емоційно-функціональної природи вихідного розмовного мовлення у цільовому тексті, то це не означає, що стратегія уяскравлення експресивності цільового
тексту не може мати місце у перекладацькому арсеналі.
Припускаємо, що поєднання цих двох протилежних стратегій в одному тексті перекладу повинно зменшувати, якщо не нівелювати втрати при застосуванні одних чи інших підходів, а в ідеальному випадку створювати баланс на рівні всього тексту перекладу, тобто досягати адекватності перекладу, що і є найвищою оцінкою
його якості.
Прикладом стратегії уяскравлення емоційно-експресивного навантаження цільового тексту є випадок
градаційного повтору в межах однієї фрази зниженої розмовної лексеми hurler, для відтворення якої перекладач використовує два варіативні відповідники «верещати» і «репетувати» та форму доконаного виду
першого «заверещати», що певною мірою хоч і збільшує інтенсивність наростання емоційності мовлення
героя, та дозволяє адекватно передати функціональне навантаження вихідної одиниці: C’est sûr qu’au matin,
quand Madame Gommette, l’infirmière-chef, nous a trouvés ensemble, ç’a été de l’opéra. Elle s’est mise à hurler,
l’infirmière de nuit s’est mise à hurler aussi, elles ont hurlé l’une sur l’autre puis sur Peggy, puis sur moi… [19,
с. 59]. – Ясно, що вранці, коли старша медсестра мадам Ґоммет застала нас разом, розігралася ціла опера.
Вона почала верещати, нічна медсестра заверещала також, обидві репетували одна на одну, потім на
Пеггі, потім на мене… [18, с. 53].
Уяскравлення емоційно-експресивного тла цільового тексту простежуємо й у фрагменті, коли Оскар дивується, що Бог так швидко відповів на його лист: Tu es très fort [19, с. 23]? – Ти дуже крутий [18, с. 19]?
Лексема крутий є розмовно-просторічною, а fort – нейтральною, що загалом не зменшує ступінь адекватного
сприйняття читачем живої мови твору.
Якщо О. Борисюк лише іноді застосовує стратегію уяскравлення перекладного тексту, то це доводить його
тактовність у доборі знижених розмовних відповідників вихідних аналогів, що зумовлюється ще й комунікативною формою вихідного тексту, адже роман Е.-Е. Шмітта, як уже зазначалося – це листи невиліковно
хворої дитини до Бога.
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Стратегія нейтралізації знижено-розмовної експресії текстової тканини художнього твору видається єдино
можливою у випадку з відтворенням французьких структурно маркованих розмовних одиниць, як наприклад
усічень частини слова на морфологічному рівні (апокопа, афереза) чи скорочення особового займенника tu
(t’): 1) Ma chimio décevait aussi mais c’était moins grave parce qu’on avait l’espoir de la greffe [19, с. 16]. – Хіміотерапія також, але це не так і важливо, оскільки ми покладали надію на пересадку [18, с. 13]. 2) – T’es même
pas capable, minus. Je suis sûre que tu ne l’as jamais fait [19, с. 47]. – Ти на це нездатний, ти – нуль. Впевнена,
ти ніколи цього не робив [18, с. 41].
Очуження рідко зустрічається у перекладі О. Борисюк. Зокрема, це відбувається на лексичному і орфографічному рівнях тексту. Так, відтворюючи ствердно-реактивну лексему О.К., перекладач застосовує прийом
транслітерації, тобто о’кей, що часто побутує у мовленні сучасних українців незалежно від соціального стану
чи належності до соціальної або вікової групи: – O.K. ! Je dirai rien [19, с. 13]. – О’кей. Мовчу [10]. Такий вибір перекладача не віддаляє мову перекладу від цільового сприймача, адже це загально прийняте розмовне
слововживання.
Проте, у половині випадків О. Борисюк відходить від стратегії очуження у відтворенні О.К., добираючи
український варіативний відповідник (авжеж, гаразд), які можна кваліфікувати заміною з певним відтінком
одомашнення, що на наш погляд, не впливає на позитивну оцінку адекватності передачі емоційно-експресивної функції вихідної розмовної одиниці: 1) – O.K. Alors je peux tout lui commander ? Des jouets, des bonbons, une
voiture... [19, с. 21]. – Авжеж. І я можу все йому замовити? Іграшки, цукерки, машину… [18, с. 17]. 2) – O.K.
pour les chocolats [19, с. 24]. – Гаразд, підійдуть і шоколадні [18, с. 20].
Стратегія очуження чіткіше проглядається й у фрагменті, коли в уста Бабці-Ружі автор вкладає усічений
розмовний вираз [c’est] du bluff:
– Du bluff, je te dis [19, с. 52]! – Кажу тобі, він блефує [18, с. 46]!
Водночас зіставний аналіз оригіналу та українського перекладу роману Е.-Е. Шмітта «Оскар і Рожева
пані» виявив, що стратегія одомашнення також присутня у підходах О. Борисюк до перекладу промовистих
емоційно-експресивних номінації людини. Е.-Е. Шмітт цікаво називає своїх персонажів (Bacon, Téton Royal,
Crâne d’Œuf, Mamie-Rose, Casse-Noisette Étrangleuse du Languedoc), а перекладач одомашнює їх: Шинка, Королівська Цицька, Яйцеголовий, Бабця-Ружа, Лускунчик, Душогубка з Ланґедоку. Наприклад: Là, Bacon, il a
fait comme tout le monde à l’hôpital : il est devenu sourd [19, с. 17]. – Тут Шинка, як усі в лікарні, оглух [18, с. 14].
Однак деякі імена персонажів залишилися звучати як і в оригіналі: (Gommette, Pop Corn, Peggi Blue, Plum
Pudding), тобто тут застосовуються прийоми транскрибування, що призводить певною мірою до очуження:
Гоммет, Поп Корн, Реггі Блу, Плам Пудинг. Мабуть, варто було б дотримуватись однієї стратегії у плані перекладу номінацій героїв. Порівняймо: – Elle était conne, Plum Pudding, Mamie-Rose [19, с. 65]. – Ця Плам Пудинг
була ідіоткою, Бабцю-Ружо [18, с. 58].
Таки чином зіставний аналіз оригіналу та українського перекладу роману Е.-Е. Шмітта «Оскар і рожева
пані» виявив, що перекладач поєднує різні стратегії відтворення емоційно-експресивної функції французьких
знижених розмовних одиниць в українському перекладі. Дослідження свідчить про можливість застосування
декількох стратегій у межах одного перекладу. Домінантними перекладацькими стратегіями відтворення емоційно-експресивного функціонування зниженого розмовного компоненту вихідного тексту постають стратегії нейтралізації та універсалізації. Потребують докладних досліджень окремі стратегії перекладу одиниць
зниженого розмовного мовлення на різних мовних і комунікативних рівнях.
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Академія ВВ МВС України, м. Харків

УРАХУВАННЯ СТИЛІСТИЧНИХ ФАКТОРІВ В ПЕРЕКЛАДІ ДІЛОВОГО ТЕКСТУ
Стаття присвячена урахуванню стилістичних факторів одиницям в перекладі ділового тексту. В роботі
розкрито питання стилістичних особливостей перекладу ділових текстів у граматичному та синтаксичному
аспектах. Визначено особливості перекладу ділових паперів на граматичному та синтаксичному мовних рівнях.
Ключові слова: стилістика, граматичний аспект, синтаксичний аспект.
Статья посвящена стилистическим факторам при переводе делового текста. В работе раскрыты
вопросы относительно стилистических особенностей перевода деловых текстов в грамматическом и синтаксическом аспектах. Определены особенности перевода деловых бумаг с учетом грамматического и синтаксического аспекта.
Ключевые слова: стилистика, грамматический аспект, синтаксический аспект.
The research aims at stylistic factors in translating business text. The research disclosed questions about the stylistic
features of texts in translation business text in grammatical and syntactical aspects. The features of the translation of
the commercial papers with regard to syntactic and grammatical aspects are defined.
Keywords: stylistic, grammatical aspect, syntactic aspect.

Стилі різних мов досліджуються протягом майже століття, але, незважаючи на таке довге існування стилістики як окремого розділу мовознавства, проблема вивчення ділового тексту в порівняльному аспекті англійської та української мов залишаються невивченою.
Над проблемою стилістики працювали I.P. Гальперин [2], Є.Ф. Tapacoв [5] та ін. Питання перекладу розглянули у своїх роботах М.А. Аполова [1], В.Н. Комісарова [4], Р.Ф. Проніна [6] та інші науковці.
Актуальність теми дослідження зумовлена спрямованістю до поглибленого вивчення особливостей перекладу офіційно-ділового тексту тим, оскільки в наш час активно ведеться ділове листування та діловий
стиль набуває дедалі більшої популярності. Стилістичні особливості ділового тексту значною мірою виявляються на граматичному та синтаксичному рівнях, тому актуальним є виявлення особливостей перекладу
ділової документації саме на цих мовних рівнях.
Метою роботи є виявлення засобів відтворення стилістичних ознак англомовного ділового тексту в перекладі українською мовою.
Визначена мета зумовлює виконання таких завдань:
– виявити стилістичні особливості перекладу ділових текстів на граматичному рівні.
– виявити стилістичні особливості перекладу ділових текстів на синтаксичному рівні.
Вивчаючи мову ділових текстів, помічаємо вживання певних граматичних конструкцій, що притаманні
стилю ділових текстів. Поширеною є конструкція пасивного стану. Дієслова пасивного стану можуть використовуватись в усіх тих часах і формах, в яких використовуються дієслова дійсного стану. Але в ділових паперах більш розповсюдженим є вживання майбутнього невизначеного та теперішнього часів, напр.: Уоu will
find additional information about mу qualification іn the enclosed resume. – Ви знайдете додаткову інформацію
про мою кваліфікацію у доданому резюме [3, с. 105].
В англійських ділових документах багато груп модальних дiєслiв, що позначають не дію, а ставлення
людини, яка говорить до дії, тобто необхiднiсть можливості виконання дії. Вони можуть сполучатися з будьякою формою iнфiнiтиву смислового дiєслова. Сполучення модальних дiєслiв саn, mау та must з iнфiнiтивом в
пасивному стані перекладається українськими словами можна, може, потрібно, повинна та iнфiнiтив смислового дієслова пасивного стану, наприклад: We саn bе а major player in Far Eastern markets. And we are sure that
we саn bе major player in these markets. – Ми можемо стати однією з провідних компаній, на Далекосхiдних
ринках. І ми впевненні, що можемо стати однією з провідних компаній на цих ринках [5, с. 365].
Дієслова саn та could у негативній формі у сполученні з перфектним iнфiнiтивом висловлюють сумнів,
здивування стосовно того, що дія, яка висловлена iнфiнiтивом, відбувалася та перекладається за допомогою
слів не може бути, хіба,напр.: Не could not have overlooked such а serious produetion meeting. – Не може бути
щоб він пропустив таку серйозну нараду [3, с. 123].
У діловому стилі також часто використовується дієприкметник. Biн належить до неособових форм дієслова i має ознаки, як прикметника (iнодi прислівника), так i дієслова. До дiєслiвних властивостей дієприкметника відносяться його здатність мати прямий додаток, визначатися прислівником або мати форми часу та стану.
Але час, виражений дієприкметником, має відносний характер.
Наведемо такий приклад Participle I: This branch оf industry has not bееn developed enough to meet ever
increasing demands оf our fast developing national есоnоmу. – Ця галузь промисловості ще не достатньо розвинута, щоб задовольнити усі вимоги нашого швидкого розвиваючого народного господарства, які зростають
[8, с. 78].
Частотне вживання Participle II також є однією з особливостей ділового стилю, відповідає українському
стандартному дієприкметнику теперішнього та минулого часу, а також дійсному дієприкметнику з пасивним
значенням. Дуже розповсюджені речення у вигляді «дієприкметник плюс іменник»: The British Tories are hellbent to take their cоuntry into the Соmmоn Market. – Британські Торрі зробили все можливе, щоб створити у
своїй країні спільний ринок [9, с. 25].
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Діловому стилю також характерно вживання різних допоміжних прийменників, щоб висловити смисловий
зв’язок: «дія – об’єкт дії».
Вживання прийменника «of», напр.: General Electric and Delta Handson lnternational are prepared to structure
funding, which emphasizes the amount of financing available to Gazprom and, therefore, reduces Gazprom’s cash
payments during the construction period. – Дженерал Електрик та Дельта Хадсон Інтернешнл готові розробити схему фінансування, яка дозволить збільшити суму кредитів для Газпрому, та тим самим зменшити у
період будування платежів з власних коштів [5, с. 265].
В деяких випадках прийменник оf використовується в значенні прийменників оn, іn, over, to, for та into.
напр.: То facilitate financing, the consortium members will focus procurement оf equipment and services from country
which provides export credit agency support tо Gasprom. – Щоб полегшити процес фінансування, члени консорціуму розраховують на закупку обладнання та послуг у країні, яка забезпечує підтримку Газпрому з боку експортно-кредитного агентства [5, с. 268].
Складне речення в англійській та українській мовах, подібно з усіма іншими мовами містить 2 або більше
присудка, у більшості випадків представлене багатьма відповідними реченнями. Структура типу складного
речення відрізняється синтаксисом присудка, який не завжди можна чітко виявити. Англійські складносурядні речення можуть вміщувати складнопідрядні речення, як еквіваленти в українській мові: Не looked at the
contract and he saw it was good. – Він подивився на контракт і помітив, що він підходить [9, с. 43].
Існує багато спільного у природі та структурі складного речення у синтаксичних системах англійської та
української мов.
Типологія складного речення. У двох різних мовах складносурядні речення з’єднуються сполучником, яке
є координатором та забезпечує відношення між ними. Сполучники, що з’єднують речення у складносурядні
в англійській та українській мовах, мають однаково семантичну природу: copulative (сполучений), adversative
(супротивний), causal (прислівник причини) та for (лише в англійській мові). Також існує багато сполучників, які з’єднують речення, це: therefore, consequently, accordingly, then, hence, so, while, as well as, та деякі
роз’єднувальні (пояснювальні) слова (that is to say, such as, like, let те say), які мають з’єднувальну функцію,
а також існують еквіваленти в українській мові, такі як: отже, та, а саме, звідси, тобто, тоді, як-то, так –
як,... так скажімо, то... то.
Типологічні особливості речення підмета. Функції речення підмета в англійській та українській мовах
можуть як відповідати, так й не відповідати. Вони мають такі структури, як:
1. Іменні речення, які компенсують або замінюють підмет у двочленному реченні зі складним умовним
присудком. Ці речення призводять до складнопідрядного за допомогою:
– відповідних / еквівалентних сполучників (that, whether, if, because, either... or, whether... or – що, щоб,
якщо, тому що, чи, або... або, чи... чи);
– відповідних, споріднених займенників та прислівників (who, what, which, whom, where, when, how, why
– хто, що, який, котрий, чий, де, коли, як / яким чином): What уоu say is true... whether it does not create worse
difficulties in рlасе of the оnе removed is another question? – Те, що ти кажеш, є правда... чи це не створить
більших труднощів замість цієї подоланої – залишається ще одним запитанням? [9, с. 47].
2. Друга група в більшості випадків представлена займенником (звичайно, споріднений) або іменником,
який характеризується атрибутивним реченням, яке складає разом з займенником / іменником поширене іменникове, та утворює складнопідрядне речення: The thing that made mе decide оn the рlасе to build mу office was
the project. – Те, що змусило мене визначитися щодо місця для будування мого офісу, був цей проект [7, с. 78].
Отже, в межах кожного функціонального стилю можна виділити деякі мовні особливості, вплив яких є
дуже важливим на хід та результат процесу перекладу. Для офіційно-ділового стилю такими є синтаксичні та
граматичні конструкції, які відіграють важливу роль при перекладі.
Для ділового тексту характерне використання таких граматичних конструкцій, як речення у пасивному
стані; використання модальних дієслів саn (could), mау (might), must у сполученні з інфінітивом у пасивному
стані та використання дієслів саn та could у негативній формі у сполученні з перфектним інфінітивом, поширене використання Participle I та Participle II. У діловому тексті часто використовуються прийменники, зокрема розповсюджений прийменник of. Синтаксичні системи англійської та української мов – це речення, що
семантично посередньо між простим поширеним з одного боку та складним реченням з іншого боку. Англійські складносурядні речення можуть вміщувати складнопідрядні речення, як еквіваленти в українській мові.
Структура функції речення: іменні речення, які компенсують або замінюють підмет у двочленному реченні зі
складним умовним присудком, чи у більшості випадках представлена займенником (звичайно, споріднений)
або іменником, який характеризується атрибутивним реченням, яке складає разом з займенником / іменником
поширене Іменникове, та утворює складнопідрядне речення.
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До питання про перекладацькі методи Миколи Зерова
У статті розглядається питання методології перекладу М. Зерова, розробленої у його теоретичних працях
і втіленої на практиці. Здійснюється огляд його теоретичних праць щодо питання методів перекладання та
головних принципів його роботи над поетичним перекладом, простежено кореляцію між його поглядами і сучасною комунікативною теорією релевантності. На основі зразку перекладної німецької поезії проілюстровано
застосування теоретичних принципів майстра, одного із першовідкривачів українського перекладознавства.
Ключові слова: перекладознавство, переклад поезії, теорія перекладу, метод перекладання, жанрово-стилістична домінанта, стиль перекладу, поетика перекладача, кодування, декодування, теорія релевантності.
У статье рассматриваются вопросы методологии перевода М. Зерова, разработанные в его теоретических работах и примененных на практике. Рассматриваются его теоретические работы по вопросу методов перевода и главных принципов его работы над переводом поэзии, прослеживаются соответствия между
его взглядами и современной коммуникативной теорией релевантности. На примере переводного немецкого
стиха продемонстрировано использование теоретических принципов мастера, одного из первооткрывателей
украинского переводоведения.
Ключевые слова: переводоведение, поэтический перевод, теория перевода, метод перевода, жанровостилистическая доминанта, стиль перевода, поэтика переводчика, кодирование, декодирование, теория релевантности.
The article presents historical and theoretical conclusions as to the methodology of translation by MykolaZerov
elaborated in his theoretical works and realized in practice. His theoretical works that deal with the issue of the method
and main principles of translation are outlined, analyzed and compared with modern the theory of relevance. One of
his translations is viewed from the angle of implantating his theoretical principles of poetic translation.
Key words: translation studies, poetry translation, the theory of translation, method of translation, genre and
stylistic dominant feature, the style of translation, poetics of translation, coding, decoding, theory of relevance.

Висвітлення поетики Миколи Костьовича Зерова як перекладача, що творив та утверджував основи методології українського перекладу у ХХ столітті, є надзвичайно вагомим завданням сучасного перекладознавства, у якому і сьогодні продовжується започаткована ним традиція.
Метод перекладу в контексті його теоретичних бачень тлумачити надзвичайно складно. Адже, за відсутністю конкретної теоретичної бази та термінології чимало тверджень є дещо хаотичними або ж суперечливими чи просто очевидними із сучасного погляду. Доречним видається визначити певні рамки, у межах яких
ми можемо розглядати методологію перекладу М. Зерова. Передусім, його теоретичні судження про переклад
важливо розглядати з погляду сучасності, адже традиція, започаткована ним, все ще продовжується і відповідає базовим параметрам сучасного бачення адекватного перекладу, звичайно, у дещо досконалішій формі.
Метою даної праці є довести актуальність і зрілість поглядів М. Зерова, критика та теоретика, що жив у працював на початку минулого століття, коли українське перекладознавство було все ще у зародковому стані.
Методи перекладу є центральним поняттям в теорії та критиці перекладу. Їхня сукупність у кожному окремому випадку осмислюється як модель процесу перекладу, а саме як спосіб її актуалізації [8, c. 30]. Під час
формування перекладацької справи у кожній національній літературі такі моделі демонструють установки
різного ступеню засвоєння іншомовного тексту. Одночасно, за різних умов доступу до оригінального тексту
та знань мови, а також характеру похідного тексту (оригінального, вторинного, тобто перекладу чи підрядника) у процесі роботи трапляються як усвідомлені, так і неусвідомлені відхилення, які і слугують критеріями
жанрів перекладу у історичній перспективі сьогодні. Жанр оригінального тексту є неминучим вказівником
для перекладача щодо структурно-формальних параметрів перекладу та його функціонального призначення.
Таким чином, жанр тексту стає однією із незмінних констант, у якій провідне значення він відводить поняттю стилю. Жанрово-стилістична відповідність оригінального тексту і перекладу є основою, на якій теоретик
будує своє формулювання власне перекладу. Отже, взаємозв’язаність оригінального та перекладного жанрів є
однією із провідних ознак бачення еволюції літератури за М. Зеровим. Історик перекладу синтетично пов’язує
поняття перекладної та оригінальної літератури. Будучи серед першопрохідців у галузі жанрології перекладу,
він у своїх історико-літературних працях розрізняє жанри української перекладної літератури, кристалізуючи
поняття власне перекладу. Зрозуміло, що у сучасному баченні оригінальні та перекладні жанри розрізняють
за різними параметрами, однак у науковому доробку М. Зерова обґрунтовано заснування жанру власне перекладу, а отже саме розуміння перекладної літератури як незалежної підсистеми, де за ієрархією та часовим
критерієм знаходить своє місце кожна інтерпретація та оригінальний твір: період травестії, напівтравестії і
пародії та власне перекладу. Характерно, що таку еволюцію, мабуть, проходить кожен жанр, перебуваючи на
стадії започаткування у межах певної літератури. Яскравим прикладом уніфікованого підходу до жанру та
походження жанру оригінальної літератури є стаття М. Зерова «Аполог в українській літературі XIX – XXвв».
Головним завданням автора є розглянути етапи еволюції жанру байки в українській літературі. Автор вказує
на прикру відсутність теоретичного обґрунтування жанрової різноманітності перекладної літератури [3, c.
949]. Такий стан справ змушує автора взяти до уваги загальноприйняту думку та на основі своїх міркувань у
даному аспекті окреслити певну норму. М. Зеров вважає необхідним вивести критерій розподілу як єдиний
спосіб оцінити рівень засвоєння іншомовного зразка даного жанру, майстерність певного автора, а найголо© О. Я. Бриська, 2014
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вніше – визначити походження та ступінь оригінальності українських зразків байки: «Тому, коли Грінченко,
порівнявши опрацювання теми «Троєженця» у Глібова і в Гребінки, приходить до висновку, що перше з них
скоріше підходить під поняття перекладу (оскільки в ньому краще збережено деталі фабульні, ритмічні й синтаксичні), ми з його висновком рахуємось; рахуємось ми і з В. Горленком, коли він, порівнявши байки Глібова
з байками Старицького, віддає перевагу Глібову, як з погляду більшої оригінальності, так і з погляду більшої
невимушеності та «народності» мови» [3, с. 949]. Таким чином, станом на 1930 р. критеріями творів, які науковець вважає доречним відносити до жанру власне переклад є: дотримання фабули оригіналу; відтворення
ритмо-синтаксичних особливостей оригіналу; суб’єктивне прочитання та відтворення; невимушеність мови
перекладу у її тісному зв’язку з цільовою традицією.
У світлі розгляду різних жанрів перекладу М. Зеров робить певні висновки щодо критеріїв власне перекладу та показує, що адаптаційні прийоми безпосередньо залежать від норми перекладу певного періоду у
національній літературі і не є причиною відносити такий цільовий текст до іншого жанру перекладу. Ця думка
є надзвичайно далекоглядного і відповідає сучасному розумінню відхилень від оригінального тексту. Так,
сьогодні певні адаптації розглядають як ідіостилеві ознаки методу перекладу та вважають їх концептуальними тобто такими, що, виявляючи ознаки стратегії, стають своєрідним принципом, та зрештою творять стиль
перекладача.
Провідним поняттям методології перекладу є адекватність першотвору та перекладу. Очевидно, розуміння
поняття теж мало своє зародкове тлумачення та еволюціонувало, однак, вже у перекладацькій теорії та практиці Миколи Зерова простежуємо його чітке усвідомлення та цілеспрямовану працю у цьому напрямку. У
процесі огляду літературознавчих та перекладознавчих праць Миколи Зерова виявляється чітко структурована позиція щодо процесу перекладу. Звучать певні застереження, що можна класифікувати за двома етапами
роботи з іншомовним текстом – суб’єктивного прочитання іншомовного тексту із врахуванням прагматичного компоненту, тобто контексту (виявлення текстових та позатекстових особливостей) та інтерпретації для
створення цільового тексту. Адекватності перекладу у результаті процесу створення власне перекладу, можна
досягнути,на думку науковця, через максимальну відповідність змістових та стилістичних елементів. Тобто
відповідність стилю забезпечує адекватність перекладу, якщо було максимально збережено і передано змістові характеристики. Одночасно, деякі формально-стилістичні елементи тексту перекладу не можуть мати
ідеальної відповідності до оригіналу, оскільки існують об’єктивні причини відмінності мов та культур. Таким
чином, у тексті перекладу мають поєднуватись як ознаки сучасної української стилістики, які роблять текст
впізнаваним для цільового читача та створюють ефект оригінальності при читанні мовою перекладу, так і
певні структурні і смислові елементи першотвору, які вказують на іноземне походження тексту, локалізуючи
його у просторі та часі. Формально-стилістична відповідність оригіналу покликана створювати ефект очуднення, надаючи свіжості звучання звичним поетичним елементам, розширюючи стилістику цільової мови
та літератури, однак лише до певної міри, переконаний теоретик. Як ідентифікувати такі ознаки і що відтворювати, а що трансформувати, -- це провідне питання адекватності перекладу, на яке М. Зеров дає відповідь: жанрово-стилістична домінанта та естетичний стрижень першотвору допомагають встановити ієрархію
ознак, які отримують варіантний чи інваріантний статус у процесі перекладу.
У вивченні текстових та позатекстових особливостей оригіналу чітко проглядається позиція цілісного прочитання, результатом якого має стати глибоке розуміння оригіналу та його історико-культурного контексту,
про яке говорили його російські сучасники А. Федеров, И. Анненский та ін. Найважливішим М. Зеров вважає
визначення домінантних та периферійних особливостей оригінального тексту, серед яких рекомендує звернути особливу увагу на максимально адекватне відтворення перших, а щодо других – відтворювати частково
через компенсацію чи вилучати з тексту взагалі, у наслідок суб’єктивного прочитання [2, c. 615]. За загальним
переконанням теоретика, суб’єктивізм у трактуванні оригіналу – позитивне явище за двох умов: дотримання
міри віддалення від тексту оригіналу та подолання протилежної загрози – калькування та дослівності, тобто
явищ, що неодмінно спричинюють надмірне адаптування до цільової культури чи обтяження тексту нехарактерними елементами. Очевидно, дотримання міри – поняття досить суб’єктивне, а отже вимагає певного
уточнення. Своєрідними рамками в концепції М. Зерова є загальні вимоги до віршованого перекладу, висвітлені у його програмній теоретичній праці. Їх можна класифікувати як загальні домінантні ознаки тексту,
які теж отримують тлумачення як інваріантні, так і варіантні. Таким чином, максимально збереженими щодо
оригінального тексту мають бути стилістичний регістр перекладу, евфонічні особливості твору та природнє
звучання цільового тексту. До ознак, які можуть зазнавати певних видозмін та адаптації у процесі перекладу
є тропи та фігури першотвору, а також просодія оригінального тексту. Аспект цілісності у методології досягнення адекватності перекладу, на думку Миколи Зерова, має вирішальне значення як на етапі прочитання,
так і в процесі творення перекладу. Адже дослідник перекладу переконаний, що лише цілісне сприйняття
тексту оригіналу, базоване на ерудиції, допомагає перекладачеві розрізнити домінанті на периферійні риси
тексту, що у процесі перекладу безпосередньо впливають на правильний вибір методу. М. Зеров посилається на російського перекладача та критика І. Анненського щодо сприйняття тексту як цілості, на основі якої
слід будувати ієрархію інваріантних та варіантних особливостей [3, c. 615]. Таким чином, стверджується про
необхідність когнітивного та комунікативного принципу сприйняття перекладного тексту [12]. Повідомлення має поєднувати інформацію відому сприймачеві і нову, розширюючи діапазон сприйняття, що зрештою і
є кінцевою метою повідомлення будь-якої інформації. Тим часом, необхідно будь-яким чином забезпечити
комунікативність повідомлення, тобто його доступність для цільового сприймача [12]. Хоча деякі із прийомів
перекладу М. Зерова сьогодні сприймаються як відхилення, беззаперечним є той факт, що йому вдалось досягнути комунікативного та когнітивного принципів сприйняття тексту, майстерно звертаючись до досвіду
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та мовної компетентності цільового читача, він зумів донести інформацію та підтекст творів тисячолітньої
давнини [12].
Стверджуючи про суб’єктивізм інтерпретації, він визнає, що система текстових ознак не є ієрархічно однаковою для кожного перекладача, чим утверджує творче начало перекладацького процесу. М. Зеров переконаний, що переклад без будь-яких індивідуальних ознак та такий, який по-рабськи наслідує оригінал – це
твір позбавлений художньо-естетичної цілісності, а отже неадекватний оригіналові [3, c. 615]. Хоча цю думку
йому не вдалось розвинути масштабніше, можемо лише відзначити далекоглядність його висновку про надзвичайно вагому роль індивідуального стилю перекладача.
Індивідуальний стиль, поетика, передбачає творче використання загальнолітературної мови автором, який
має свої особисті ідейно-естетичні погляди [9, с. 3]. Відповідно, індивідуальний стиль перекладача – це творче використання ним загальнолітературної цільової мови, покладене на його ідейно-естетичні переконання,
очевидно, у певних межах встановлених оригіналом, спрямоване на відтворення системи змістової та жанрово-стилістичної канви оригінального твору. Питання мови перекладу виявляється у нерозривному зв’язку з
адекватністю перекладу. Для М. Зерова критерієм виступає стилістична відповідність та естетика мови перекладу, заснована на високій мовній компетентності та майстерності перекладача. Принагідно слід зауважити,
що поетична форма у перекладацькій парадигмі перекладацької творчості М. Зерова хоч і поступово, та все
ж набуває чітких джерелоцентричних ознак: «Загального поширення набуло переконання, що кожного поета
треба перекладати засобами його поетики, по змозі намагаючися ввести читача у сферу хай навіть незвичних
для нього ритмів та образів» [2, c. 645]. Таким чином, закономірними видаються сучасні твердження перекладознавців про обробку змістово-смислових характеристик тексту до тієї міри, якої вимагає від перекладача
відтворення особливостей його поетичної форми (метричної системи, мелодійного малюнка, системи римування) [4, p. 95].
Діалектика домінантного та периферійного в тексті, а також індивідуальний підхід до їхнього відтворення неминуче приводять до питання трансформацій у процесі перекладу. У методології перекладу Г. Кочура,
послідовника та учня М. Зерова, перекладознавець О. Чередниченко розрізняє цілу сукупність структурних
та ідеологічних адаптаційних перекладацьких прийомів, застосованих з метою досягнення адекватності перекладу у сучасному трактуванні жанру власне перекладу. Серед найпоширеніших заміни елементів першотвору (синонімічного, гіпо- та гіпреонімічного та антонімічного характеру), вилучення окремих елементів та
додавання нових [7, c. 43]. Очевидно, що адаптації такого плану простежуємо і в перекладацькому доробку
М. Зерова, часто у значно більшій мірі, однак чітко прочитується єдність методу у здійсненні таких адаптації
відповідно до окреслених вище позицій. Попри об’єктивну неминучість різного виду трансформації, слід зазначити, що адаптація є одночасно й інструментом для досягнення природнього звучання та читабельності
перекладу, його популяризації для цільового читача, що доводить перекладацька спадщина М. Зерова. Таким
чином, вважаю доцільним паралельно розглядати структурно-ідеологічний характер адаптації. Здійснюючи
адаптацію елементів образної структурної канви оригіналу, перекладачам вдається одночасно актуалізувати
і його смислово-контекстуальний зміст, і апелювати до українського світогляду, що формувався століттями,
таким чином звертаючись до сокровенного українському читачеві.
Цікавим прикладом адаптаційних прийомів, здійснених задля природнього звучання німецької поезії українською мовою є переклади короткої поезії Й.-В. Гете «Хто лише муку зна, муку кохання», що їх здійснили
обидва перекладачі:
Оригінал
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weisst, was ich leide!
Alein und abgetrennt
Vone aller Freude,
Seh ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! Der mich liebt und kennt
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eigenweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiss, was ich leide! [11, c. 163]

Переклад М. Зерова

Хто лише муку зна, муку кохання,
Лиш той пізнав до дна моє страждання!
Сам я без втіхи й сна смутний блукаю..
Хто мене любить, зна, в дальному краю.
Душа моя смутна в огні страждання…
Хто лиш кохав, той зна жагу кохання!..
[1, c. 434]

Переклад Г. Кочура
Хто лише муку зна,
Жагу кохання,
Лиш той відчув додна
Мої страждання!
Сам я без втіхи й сна,
Смутний, блукаю,
Хто любить мене й зна –
Той в дальнім краю.
Горить душа смутна
В огні страждання.
Лиш хот кохав, той зна
Мої страждання [4, c. 164]

Центральний концепт німецького оригіналу Sehnsucht − надзвичайно різнобічний і відповідно залишає
простір для тлумачення. Провідними компонентами його структури є безперервний пошук, прагнення, нестримне бажання, що межує з одержимістю, смуток, туга, пов’язана з неможливістю заволодіти чимось.
Ядром концепту є сильне бажання, прагнення. Периферійними структурними елементами є нескінченість,
смуток, постійний пошук, часто ірраціонального характеру [10].У даному вірші вербалізація концепту відбувається у межах прийому обрамлення, що складається з двох ідентичних структур та вказує на романтичний
асоціативний контекст, що зазнає змін у обох перекладах неокласиків. Натомість спостерігаємо одночасно
конкретизацію оригінального концепту, й актуалізацію потенційно впізнаваного асоціативного компоненту
для українського читача – прагнення, жаги кохання [6]. Таким чином, відбувається експлікація, суб’єктивне
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тлумачення – семантична компресія, яка тягне за собою обмеження концептуального простору оригіналу, що
в обох варіантах неокласиків вербалізовано двома лексемами замість однієї: мука – жага кохання. Про свідомо адаптаційний характер такого тлумачення свідчить втрата обрамлення оригіналу, що має однакову лексико-синтаксичну структуру на початку і в кінці оригінальної поезії. Переважає експлікаційно-компресивний
підхід, що вносить до тексту нові семантично насичені та яскраві українські лексеми кохання, кохав. Подібної
адаптації зазнає словесний образ Eingeweide, що тлумачиться перекладачами традиційно близьким для українського світогляду образом-символом душа, очевидно у наслідок розвитку поняття es brennt. Певні трансформації, які відбуваються у процесі перекладу неокласиків, одночасно демонструють джерелоцентризм у
плані відтворення глибинного смислу поезії через його часткову експлікацію, а з іншого боку, виражальні
засоби, застосовані у перекладах, апелюють до українського читача великою мірою завдяки їхній питомо
національній наповненості, таким чином досягаючи максимального комунікативного ефекту за теорією релевантсності.
Отже, у теорії перекладу Миколи Зерова щодо методології з одного боку слід відзначити помітну еволюцію поглядів та послідовність у дотриманні започаткованої традиції двовекторності перекладацького методу
– джерелоцентризму та комунікативної адаптації цільового тексту, дотримуючись когнітивного та комунікативного принципу релевантності тексту.
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ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ТА ГРАМАТИЧНІ ЗАСОБИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗВ’ЯЗНОСТІ ТЕКСТУ
В АНГЛО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
У статті досліджуються лексико-семантичні та граматичні засоби реалізації категорії зв’язності тексту й обґрунтовується їх важливість у побудові як оригіналу, так і перекладу.
Ключові слова: характеристика тексту, зв’язність, повтор, граматичні засоби, художній переклад.
В статье исследуются грамматические средства реализации категории связности текста и доказывается
их важность в построении как оригинала, так и перевода.
Ключевые слова: характеристика текста, связность, повтор, грамматические средства, художественный
перевод.
In the article the lexico-semantic and grammatical means of text cohesion realization are studied. The importance
of these means in the text building of the original and the translation is proved.
Key words: text characteristics, cohesion, repetition, grammatical means, literary translation.

Сучасний етап розвитку лінгвістики характеризується переорієнтацією досліджень мови в ізольованому
виді до вивчення її функціонування в різних формах мовної діяльності в процесі комунікації. У зв’язку з цим
у мовознавстві сформувався напрям, – лінгвістика тексту – що розглядає текст як комунікативну одиницю
найвищого рівня, в якій забезпечується логічна, тематична, структурна і прагматична зв’язність.
Функціонування у мовленні засобів реалізації категорії зв’язності привертали увагу багатьох дослідників,
у результаті сформувалися певні погляди на це явище, відповідно до яких були вивчені різні аспекти цього
феномену. Ф.С. Бацевич, І.Р. Гальперін, А.Гардинер, Т.А. ван Дейк, В. Кінч, Г.Я. Солганік та Т.В. Харламова
розглядали аспекти зв’язності та принципи її реалізації. Д.О. Брчакова, І.Н. Димарська-Бабилян, О.О. Селіванова, Р. Хасан та М.А.К. Холлідей визначили види зв’язності та здійснили спроби їх класифікації. І.В. Арнольд, Л.Г. Бабенко, Т.О. Бровченко, І.І. Ковтунова та М.П. Котюрова класифікували тексти у залежності від
характеру їх зв’язності. В.У. Дресслер, О.О. Леонтьєв, О.І. Москальська, О.І. Новіков, дослідили семантичну
та лексичну організацію зв’язності тексту. П.С. Валгіна, М.С. Поспєлов, О.А. Потебня та Є.А. Реферовська
дослідили співвіднесеність граматичних значень і форм. Н.Д. Арутюрова, М.Я. Блох, М.К. Морен, Л.В. Сухова та Н.Ю. Шведова розглядали принцип граматичної та лексичної репрезентації тексту. Є.В. Бреус, В.О. Лукін, С.Є. Максімов, Д. Таннен, З.Я. Тураєва, М. Хоуї визначили засоби вираження зв’язності.
У цій статті ми поставили за мету проаналізувати лексико-семантичні та граматичні засоби передачі
зв’язності в оригіналі та перекладі на матеріалі оповідання О. Генрі «Останній листок».
У результаті аналізу науково-теоретичної літератури було встановлено, що найзагальніші та найсуттєвіші
ознаки тексту відображені у його категоріях, які виступають своєрідними сходинками в пізнанні його онтологічних, гносеологічних і структурних ознак. Невід’ємною категорією будь-якого тексту виступає зв’язність,
що визначається як спосіб за допомогою якого певні слова та граматичні ознаки речення об’єднують його з
попередніми та наступними реченнями [1].
Проаналізувавши різні підходи щодо виділення різновидів зв’язності було з’ясовано, що в перекладознавстві їх класифікують на лексичні, граматичні, стилістичні й структурні, але у процесі перекладу більша
увага надається лексико-семантичній зв’язності. Саме вона базується на спільності предмета опису, який є
тим стрижнем, що пронизує весь текст та об’єднує його частини в єдине ціле. Проте, слід зазначити, що дуже
часто виникає необхідність розгляду структури тексту з точки зору виникаючих у ньому граматичних зв’язків
і відношень. Зокрема, вельми важливим постає визначення особливостей функціонування граматичних засобів об’єднання самостійно оформлених речень у цілісному тексті, характер самого зв’язку, коло смислових
відношень, в яке включені конструкції з цими засобами зв’язку тощо.
Відповідно до існуючих у науковій літературі підходів щодо визначення лексико-семантичних засобів забезпечення категорії зв’язності в тексті (С.Є. Максімов, Г.Я. Солганік, Д. Таннен, Т.В. Харламова, М. Хоуї)
було встановлено, що, оскільки всі різновиди логіко-семантичних зв’язків побудовані на повторенні інформації, що здійснюється у різних частинах текстового простору, домінуючим засобом реалізації категорії
зв’язності в тексті є лексико-семантичний повтор. Він розглядається як універсальний формальний засіб категорії зв’язності на рівні семантики тексту, що забезпечує цілісність сприймання, за рахунок концентрації
мовних засобів. У нашому дослідженні за основу поняття повтору, як основного лексико-семантичного засобу зв’язності, ми братимемо визначення С.Є. Максімова, згідно з яким, повтором є вживання однієї чи кількох
лексичних одиниць у реченні, які не несуть ніякої нової інформації, а лише відтворюють деякі елементи з
попередніх частин тексту, таким чином повідомляючи про них з іншого боку [2].
В теорії перекладу (С.Є. Максімов, М. Хоуї) визначають такі типи повтору в тексті, як просте лексичне
повторення, складне лексичне повторення, проста парафраза, cкладна парафраза, кореферентне повторення
або кореференція, субституція або заміщення.
Просте лексичне повторення має місце тоді, коли лексична одиниця (слово чи словосполучення), що вже
зустрічалося у тексті, повторюється без значних змін з точки зору граматичної парадигми, тобто відбувається
лише зміна числа, часу, особи, стану тощо. Зазначимо, що такий вид повтору розглядається лише між повно© О. М. Волченко, 2014
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значними словами. Просте лексичне повторення не є засобом зв’язку між службовими словами – артиклями,
прийменниками, сполучниками, допоміжними дієсловами чи частками.
Про складне лексичне повторення йдеться, коли дві лексичні одиниці мають спільну основу, але не є
формально тотожними, або коли вони формально тотожні, але відносяться до різних частин мови (а, точніше,
виконують різні граматичні функції у реченні). Деякі антоніми, що мають спільну основу слова, також відносяться до зразків складного лексичного повторення.
Проста парафраза вживається, коли необхідно одну лексичну одиницю замінити іншою з таким же значенням. Складна парафраза розуміється як наявність однієї лексичної одиниці, що передбачає існування іншої,
хоча вони й не мають спільної основи. Сюди, по-перше, належать деякі антоніми, котрі не мають спільної
основи. По-друге, про складну парафразу говорять у випадку, коли одне слово є складним лексичним повторенням по відношенню до другого, і простим парафразом по відношенню до третього. У цьому випадку
складний парафраз спостерігається між другим та третім словом.
Кореферентне повторення або кореференція має місце, коли дві лексичні одиниці відносяться до одного й
того ж об’єкту дійсності, який вказаний у контексті.
Субституція означає заміщення лексичних одиниць службовими словами, найчастіше, займенниками.
Дослідивши оповідання «Останній листок», ми виявили 267 прикладів повтору у тексті оригіналу [3] та
260 прикладів у тексті перекладу [4]. Аналіз засвідчив, що практично незмінною в усьому тексті-оригіналі та
його перекладі залишається частота вживання простого лексичного повтору та субституції, або заміщення.
Це означає, що в більшості випадків перекладач М.А. Дмитренко намагався зберегти у перекладі зв’язки між
реченнями, що утворені шляхом лексико-семантичного повтору слів тексту-оригіналу.
Необхідно зазначити, що в деяких реченнях ми помічаємо розбіжності в тексті-оригіналі та перекладі, а
саме: використовуються інші типи повтору, або це явище взагалі відсутнє у тексті-перекладі.
У тексті оригіналу ми виділяємо чотири основних слова, що повторюються протягом усього оповідання.
Це – Johnsy (35 разів у тексті-оригіналі, 34 – у тексті-перекладі), Sue (34 рази у тексті-оригіналі, 32 рази у
тексті-перекладі), Behrman (27 разів у текстах оригіналу та перекладу) та leaves (49 разів у текстах оригіналу
та перекладу).
Проаналізуємо, наприклад, слово leaves, що вперше в обох текстах вживається у реченні 49 та повторюється у 24 реченнях текстів оригіналу та перекладу.
У реченнях 54, 56, 62, 73, 76, 84, 132, 133, 134, 135, 147 та 175 тексту оригіналу слово leaves передається
субституцією; у реченнях 60, 66, 75, 83, 87, 103, 131, 143, 146, 150 та 174 – просте лексичне повторення; у
реченні 176 – складною парафразою.
Підрахувавши засоби повтору вживання цього слова у тесті перекладу, випливає наступне: у реченнях 53,
56, 74, 134, 135, 137, 150 та 180 дане слово передається субституцією; у реченнях 60, 66, 76, 83, 85, 88, 104,
133, 146, 149, 153 та 179 – простим лексичним повторенням; у реченнях 62, 77, 136 та 181 – складною парафразою. Таким чином, розбіжності у видах повтору слова leaves спостерігається у реченнях 62, 76, 84 та 134,
в яких у тексті оригіналу застосовується субституція, у тексті перекладу у реченнях 62, 76 та 134 вживається
складна парафраза, а в реченні 74 – просте лексичне повторення. Розглянемо ці випадки, які є досить цікавими
з точки зору саме перекладу (в дужках наведено номери речень в оригіналі та перекладі):
There are only five leaves left now. When the last leaf falls I must go, toо (62). – Тепер залишилось тільки п’ять
листків. Коли впаде останній, тоді помру і я (62).
There are just four leaves. I want to see the last one fall before it gets dark (76). – Залишилось усього чотири
листочки. Я хочу, поки не стемніло, побачити, як відірветься останній (77).
Still dark green near its stem, with its serrated edges tinted with yellow of dissolution and decay, it hung bravely
from the branch some twenty feet above the ground. «It is the last one,» said Johnsy (134). – Темно-зелений біля
стебла, але з жовтизною тління та розкладу по зубчастих краях, він хоробро тримався на гілці за двадцять
футів від землі. «Це останній,» – мовила Джонсі (136).
У даних прикладах ми спостерігаємо такий тип повтору, коли іменник передається завдяки прикметнику
певної ознаки. У семантичному плані слово «останній» виражає ознаку названого у другому реченні об’єкта
за приналежністю його до предмета, вказаного в попередньому реченні. Тому, якщо в тексті оригіналу цей
зв’язок забезпечується субституцією, то в тексті перекладу цей зв’язок передано кореференцією. Використання такого повтору зумовлено необхідністю адекватного висловлення семантичних зв’язків між реченнями та
полегшення процесу сприйняття. Якщо граматика англійської мови дозволяє уникнути нагромадження повтору за допомогою неозначено-особового займенника one, що виступає словом-заміщенням, то М.А. Дмитренко
досяг цієї мети лексичними засобами, що дозволяють зробити такі перетворення в українській мові.
Субституцію one, що вживається у реченні 84 тексту-оригіналу, М.А. Дмитренко хоча і передає простим
лексичним повторенням листок, у цьому випадку даний варіант вибору відповідності не підлягає обговоренню, оскільки є адекватним і повністю передає авторський смисл.
Проаналізувавши відповідним чином весь твір, ми виявили 47 випадків, коли перекладач не вважає збереження типів зв’язку за потрібне, а намагається творче використати потенціал явищ, представлених в українській мові. Це не лише сприяє лаконічності передачі інформації при збереженні її смислу, а й в деякій мірі
полегшує розуміння тексту та встановлення семантичних зв’язків між його компонентами.
Щодо граматичних засобів реалізації зв’язності тексту, то у нашому дослідженні ми будемо розглядати
артиклі, видо-часові форми дієслів, з’єднувальні слова, сполучники та сполучні слова.
Проаналізувавши оригінал оповідання О. Генрі «Останній листок» на предмет забезпечення граматичної
зв’язності тексту, нами було виявлено такі засоби, як 30 випадків вживання сполучників, 26 випадків вжи-
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вання артиклів, 23 випадки – сполучних слів та 23 приклади вираження граматичної зв’язності за допомогою
видо-часових форм.
Для дослідження зв’язності, створюваної за допомогою сполучників, наведемо наступні приклади з тексту:
«She has one chance in – let us say ten» he said, as he took down the mercury in his clinical thermometer. «And
that chance is for her to want to live»(20). – «У неї один шанс, скажімо, з десяти, – повідомив він, збиваючи
ртуть у термометрі. – І цей шанс полягає в тому, щоб вона хотіла жити»(20).
Друге речення починається сполучником and. Такий початок не рекомендується для письмового мовлення, але у розмовній мові воно виконує важливу комунікативну функцію. Зв’язок двох речень може бути встановлений після прослуховування другого, коли в ньому виявляється зміст, що має відношення до першого.
Тобто постановка сполучника на початку речення є безпосереднім посиланням до попередньої частини повідомлення. Перекладач М.А. Дмитренко [14] врахував за потрібне зберегти у перекладі побудову речення, а
сполучник and передав його відповідником в українській мові, тобто сполучником і.
Однак в тексті є випадки вживання даного сполучника, коли він виражає інші смислові відношення, для
вираження яких сполучник і під час перекладу застосувати не можна. Наприклад:
And then, with the coming of the night the north wind was again loosed, while the rain still beat against the
windows and pattered down from the eaves (144). – А потім, коли настала ніч, знову зірвався північний вітер,
знов у вікна періщив дощ, тарабанячи по карнизах (147).
Сполучник and вживається для передачі протиставлення подій, яке в українській мові виражається відповідним а. Тим не менш, зв’язок між даними реченнями все одно встановлюється, оскільки сполучник неначе
вказує на продовження думки, подій попереднього речення.
Перейдемо до розгляду видо-часових зв’язків, як засобу передачі граматичної категорії зв’язності. Зазначимо, що англійська та українська мови значно відрізняються один від одного по відношенню тих засобів,
котрі використовуються для вираження видо-часових зв’язків. Наочним прикладом такої різниці слугують
форми групи «доконаних» часів – Perfect Tenses. Відомо, що форма Present Perfect виражає дію, що закінчилася до певного моменту в теперішньому часі. Таку дію перекладач передає дієсловом доконаного виду в
минулому часі:
Your little lady has made up her mind that she’s not going to get well (22). – Ваша маленька подруга вже вирішила, що ніколи не одужає (22).
She is very ill and weak, and the fever has left her mind morbid and full of strange fancies (111). – Вона дуже
хвора й знесилена, а від високої температури в голові у неї з’явилося повно всіляких химер (111).
Цікавим випадком є речення 63 та 118:
I’ve known that for three days (63). – Я знаю це вже три дні (63).
For half an hour I have been trying to say that I am ready to pose (118). – Я півгодини намагаюся пояснити,
що готовий позувати (118).
Present Perfect тут позначає дію, що пов’язана з певним моментом у теперішньому часі, та крім того має
тривалий характер. Під час перекладу з цією метою перекладач застосував дієслово недоконаного виду у
формі теперішнього часу.
Функцією зазначених видо-часових форм дієслова знову ж таки є посилання до попереднього контексту,
оскільки форми групи «доконаних» часів Perfect Tenses зазвичай вказують на результат чи наслідок на подію, про яку йде мова у попередньому реченні чи частині тексту. Цікаво, що розуміння слухачем (читачем)
зв’язаності тих частин тексту, де вживається видо-часові форми дієслів, відбувається на підсвідомому рівні,
так як даний засіб передачі категорії зв’язності не має безпосередньої відповідності в тексті.
В оповіданні «Останній листок» досить часто показником збереження зв’язності виступає також вживання
означеного та неозначеного артиклів, які допомагають зрозуміти лівосторонні та правосторонні зв’язки висловлювання у тексті.
У реченні 18, наприклад, ми читаємо: One morning a busy doctor invited Sue into the hallway with a shaggy,
gray eyebrow. – Одного ранку заклопотаний лікар порухом кошлатої сивої брови запросив Сью у коридор.
Оскільки автор вперше у тексті згадує про лікаря, в тексті-оригіналі використовується неозначений артикль а, який сигналізує саме про появу нової інформації. У наступному контексті, а точніше у реченнях 30,
34, 69, 100, 155 та 163 поряд зі словом doctor стоїть вже означений артикль the.
В українській мові таке явище як артикль відсутнє. Тому у перекладі англійський артикль, який не має
безпосередньої відповідності в українській мові, опускається. Однак постінформація у таких випадках може
передаватися за допомогою такого мовного засобу як рема у тема-рематичній структурі висловлювання. Ось
чому в українському перекладі ми спостерігаємо те, що артиклі опускаються, а попередня чи наступна інформація, що в них міститься, передається засобом розміщення слів у позиціях теми та реми. Наприклад: A painter
lived on the ground floor beneath the girls (92). – Художник жив на першому поверсі під квартирою дівчат (93).
Слід зазначити, що в оповіданні О. Генрі «Останній листок» переважає вживання сполучників та сполучних слів для забезпечення реалізації категорії зв’язності. Це можна пояснити тим, що саме наявність сполучних відношень між реченнями веде до поглиблення, логічної різноманітності повідомлення про єдиний
предмет мовлення в тексті. Сполучні відношення характеризують види рівноправного поєднання речень, що
входять у комунікативне цілісне, єдине утворення. Спостереження цих відношень допомагає осмислити логіко-мовленнєві зв’язки між частинами попереднього та наступного контексту, а також їх смисловою взаємодоповнюваністю.
Таким чином, аналіз оригіналу та перекладу засвідчив, що перекладачу вдалося зберегти зв’язність оповідання, передавши граматичні засоби англійської мови відповідними засобами української мови, хоча іноді
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були застосовані такі трансформації, як заміна й опущення. Для тексту оригіналу характерна семантична
одноманітність, що створена лексичним повтором, тому перекладач змушений підбирати лінгвістичні засоби рідної мови для адекватної передачі змісту. Деякі розбіжності при передачі лексичного повтору зумовили
уникнення семантичної одноманітності в перекладі, що в свою чергу і призвело до руйнування деяких внутрішньотекстових зв’язків, які зустрічаються в тексті оригіналу.
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СПОСОБИ ПЕРЕДАЧІ ВЛАСНИХ НАЗВ ПРИ ЗАКАДРОВОМУ ПЕРЕКЛАДІ
У статті розглядаються основні способи передачі власних назв при аудіовізуальному перекладі, головним
чином при закадровому перекладі. Авторка виділяє типи власних назв, що зустрічаються в художніх фільмах,
фокусує увагу на коректних та некоректних підходах до відтворення таких назв.
Ключові слова: власні назви, закадровий переклад, вилучення, нейтралізація, транскодування, заміна.
В данной статье рассматриваются основные способы передачи имен собственных при аудиовизуальном
переводе, главным образом при закадровом переводе. Автор выделяет типы имен собственных, которые
встречаются в художественных фильмах, фокусирует внимание на корректных и некорректных подходах к
передачи таких имен.
Ключевые слова: имена собственные, закадровый перевод, опущение, нейтрализация, транскодирование,
замена.
The article deals with the main ways of conveying proper names in audiovisual translation, mainly in voiceover. The author differentiates the types of proper names occurring in feature films, focuses on correct and incorrect
approaches to translation of such names.
Key words: proper names, voice-over, omission, neutralizing, transcoding, substitution.

Переклад як засіб спілкування між людьми допомагає переносити інформацію від одного народу до іншого, знайомити одну культуру з надбаннями іншої. Невід’ємною ланкою зазначеного перенесення виступає аудіовізуальний переклад. Проблемам перекладу фільмів присвячено велику кількість робіт закордонних
дослідників (J.D. Cintas, H. Gottlieb, P. Orero), проте українські перекладознавці тільки почали працювати в
цьому напрямку (А.Є Кулікова, Н.В. Бідасюк, С.М. Антонюк), і намагаються досліджувати не тільки види
аудіовізуального перекладу в цілому, а й окремі аспекти англо-українського аудіоперекладу.
Необхідно зазначити, що багато перекладознавців наголошують на тому, що вигляд тексту перекладу повинен визначатися функцією, яку цей текст буде виконувати в контексті мови перекладу, і реципієнти – це
основний чинник, який визначає мету тексту перекладу. Такий текст зазвичай зорієнтований на культуру
мови-джерела, тому що його автор уявляв конкретну аудиторію, коли готував такий текст. Проте, нова цільова аудиторія може бути недостатньо ознайомлена з культурою країни мови‑джерела для того, щоб повністю
зрозуміти текст, саме тому текст перекладу повинен спрямовуватися на припустимий рівень знань цільової
аудиторії [3, с. 73]. Отже, основне завдання перекладача (у нашому випадку перекладача аудіовізуальної продукції) − це не тільки передача іншомовного тексту мовою цільової аудиторії, але й виконання ролі посередника в процесі міжкультурної комунікації.
Мета цієї статті полягає у визначенні основних способів передачі власних назв художніх фільмів при закадровому перекладі, як елементів культури країни-виробника того чи іншого фільму. Матеріалом для дослідження послужили власні назви, відібрані із трилогії «Back to the Future» та її закадрових перекладів, здійснених студією «1+1» та телекомпанію «Новий канал» (далі 1+1 та Новий відповідно). Актуальність теми
визначається важливістю досліджень способів передачі окремих компонентів фільмів при конкретному виді
перекладу для покращення роботи перекладача не тільки в сфері аудіовізуального перекладу, а й в процесі
міжкультурної комунікації.
Завдяки активним зв’язкам та комунікаціям між націями та країнами, культури зближуються, обмінюються своїми культурними надбаннями, знайомлять із своїми реаліями, що допомагає учасникам комунікативного процесу набувати знання про інші культури, краще розуміти іншомовні тексти і в оригіналі, і в перекладі.
Усе зазначене певною мірою полегшує завдання перекладача, адже кількість культурних реалій незрозумілих
для представника іншої нації або країни зменшується. Однак, необхідно наголосити, що кількість реалій,
представлених в певній країні, настільки велика, що повністю їх сприйняти та зрозуміти зможе тільки представник такої країни, а інколи і не кожний. Наприклад, мешканці східної частини України не зможуть повністю зрозуміти реалії, притаманні західній частині й навпаки, або для представників усіх частин країни може
бути складним сприйняття деяких реалій жителів Криму (зокрема татарського населення), хоча мешканці всіх
зазначених частин і представляють одну країну. Отже, у процесі спілкування між країнами роль перекладача
все одно залишається головною, усю відповідальність за відтворення особливостей тієї чи іншої культури повинен брати на себе саме перекладач.
Уважається, що перекладач для досягнення поставленої мети може відхилятися від оригінального тексту
[3, с. 74] та передавати інформацію, яка міститься в тексті оригіналу відповідно до вимог цільової аудиторії,
замість простого відтворення всіх компонентів оригінального тексту новим реципієнтам [3, с. 74]. У даному
випадку можна говорити про адаптацію перекладеного тексту під конкретну цільову аудиторію. Проте, не
можна забувати, що перекладений фільм повинен справити те ж саме враження на аудиторію з іншими культурними характеристиками, як і на глядачів оригінальної версії фільму. На адаптацію тексту також впливає
й вид аудіовізуального перекладу (дублювання, субтитрування, закадровий переклад), адже кожен із видів
зазвичай розрахований на певну глядацьку аудиторію.
Невід’ємними компонентами кінотексту виступають власні назви, які вважаються досить «складними для
перекладачів, тому що вони не універсальні, а мають глибокі корені в певній культурі» [3, с. 77], і тому фрази
© В. О. Вострецова, 2014
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з власними іменами при використанні у фільмі вимагають додаткової кропіткої роботи не просто зі словником, а з усіма можливими джерела пошуку інформації для розуміння значення тієї чи іншої власної назви
окремо та ролі, яку вона виконує в тій чи іншій фразі. Ми розглянемо три основні групи власних назв, що використовуються у фільмах різних жанрів: відсилання (алюзії), звертання та ідентифікатори.
У текстах фільмів різних жанрів досить часто зустрічаються відсилання до назв або імен героїв творів,
телепередач, серіалів, реклам, які добре відомі глядачам оригінальної версії фільму, але невідомі глядачам
перекладеного фільму. Зазначена ситуація має місце з тієї причини, що власні назви виступають у якості
культурних реалій країни‑виробника фільму.
Отже, перед перекладачем постає складне завдання вибору способу передачі такої одиниці. Для непрофесіонала питання вибору не здається складним, адже він обирає найбільш простий варіант – дослівний переклад
усієї фрази з відтворенням власної назви за допомогою транскодування (відтворення звукової або графічної
форми слова) або вилучення (невідтворення власної назви або всієї фрази), якщо перекладач відчуває, що
відтворення назви першим способом безглузде, але не може знайти кращого варіанту. Дослідники дубляжу
вважають, що транскодування відповідає принципу форенізації, при якому акцент робиться на культурі оригіналу, підкреслюється іноземна ідентичність тексту» [1, 52]. Третій спосіб передачі відсилань досліджуваного
типу – це нейтралізація, яка полягає в поясненні змісту фрази з власною назвою. Проте, для перекладача‑професіонала зрозуміло, що збереження алюзії незмінною або нейтралізація можуть перешкодити комунікації,
і саме тому її необхідно змінити в тексті перекладу. Наведемо приклад зазначених способів: Hey… Frisbee.
– (1+1, Дубляж) Фрісбі!; Yeah, gimme a Tab. – (Новий) Дайте що‑небудь; That’s a Florence Nightingale effect.
It happens in hospitals when nurses fall in love with their patients. – (1+1) Синдром медсестри. У лікарнях доглядальниці часто закохуються у своїх пацієнтів.
Заміна виявляється кращим варіантом, ніж транскодування, вилучення або нейтралізація, тому що допомагає створити ефект подібний до ефекту оригіналу, наприклад, відтворити іронію, невдоволення, відразу, або
гру слів. Проте, не для всіх видів аудіовізуального перекладу можна використовувати такий спосіб передачі
невідомих фраз із власним іменем. Зазвичай такий підхід притаманний для дублювання або закадрового перекладу, але не властивий субтитруванню. Підставою для цього можуть служити обмеження, що висуваються
до субтитрування (наприклад, кількість рядків, знаків та тривалість перебування групи субтитрів на екрані).
Як відомо, головна характеристика субтитрування – це компресія діалогу фільму, а компресія, зрозуміло, не
передбачає використання широкого спектру стилістичних та перекладацьких прийомів, за допомогою яких
можна було б досягти подібного до оригіналу ефекту. У субтитрах спостерігається вилучення або нейтралізація досліджуваних одиниць. Найгіршим варіантом виявляється просте збереження іншомовного імені, тобто
форенізація.
При закадровому перекладі заміна, метою якої вважаємо створення того ж самого ефекту як і в оригіналі,
може бути двох типів: 1) заміна власної назви-відсилання в мові оригіналу на власну назву‑відсилання в мові
перекладу; 2) заміна власної назви оригіналу на фразу без власної назви в перекладі для створення гри слів
або відсилання до ситуації знайомої іноземному глядачеві (Oh, you want me to buy a subscription to the Saturday
Evening Post? – (Новий) Ти щоб я купив комплект викруток?). На жаль у досліджуваному фільмі прикладів першого типу не виявлено, проте в науковій літературі вони представлені (Gilligan замінено на Robinson Crusoe,
Captain Kangaroo − на Pinocchio при перекладі фільму «Forest Gump» з англійської мови іспанською) [3].
Інколи зустрічається псевдозаміна – безпідставне вилучення власної назви з одночасним створенням зовсім іншої фрази не пов’язаної з ситуацією (We’re the Pinheads. – (Новий) Ми готові.).
У всіх трьох видах аудіовізуального перекладу може бути використаний постійний еквівалент власної назви, який вже закріпився в мові перекладу, і, на думку перекладача, відомий більшості реципієнтів (Silence
Earthling, my name is Darth Vader. I’m an extra-terrestrial from the planet Vulcan – (1+1) Мовчи, землянине. Моє
ім’я – Дарт Вейдер. Я космічний прибулець з планети Вулкан; (Новий) Мовчи, землянине. Мене звати Дарт
Вейдер. Я прибулець з планети Вулкан).
Необхідно також наголосити на тому, що інколи виникає протилежна ситуація: власна назва в оригіналі
відсутня, а в перекладі вона створюється, при цьому не спотворює ідею оригіналу (Joey, let’s make some wake
up juice. – (1+1) Джої, неси коктейль «Бадьорчик»).
Власні імена використовуються та зберігаються (або не зберігаються) по різному в різних жанрах. В екшинах та пригодницьких фільмах, у яких фізичні дії та захоплюючий сюжет домінують над діалогом, власні
імена в цілому використовуються для привертання уваги, і часто відсутні в субтитрах [2, 72]. Головні герої постійно взаємодіють у шалених та карколомних ситуаціях, для яких слова, зокрема власні імена, виявляються
зайвими. Отже, спостерігається їх вилучення під час перекладу фільмів такого жанру, особливо при підготовці субтитрів. Проте, таке вилучення власних назв-звертань може мати місце і при закадровому перекладі з тієї
ж причини (Reginald, where are your keys? − (Новий) Дай ключі!; Give me a hand, Reginald – (Новий) Обережно,
допоможи мені), але в більшості випадків при закадровому перекладі спостерігається відтворення таких назв
для того, щоб глядач зрозумів, до кого звертається той чи інший герой (Lorraine, are you up there? – (1+1)
Лорейн, ти тут?; (Новий) Лорейн, у тебе все гаразд?). Це дуже важливо для закадрового перекладу, адже
він зазвичай двоголосий, і тому глядачеві може бути складно зрозуміти хто саме і до кого саме завертається.
Можуть також вилучатися назви-ідентифікатори (You already know Lorraine, this is Milton, this is Sally,
that’s Toby, and over there in the playpen is little baby Joey. – (Новий) Це – Саллі, там – Джої, наш меншенький,
бачиш?). Назви-ідентифікатори можуть передаватися за допомогою слів‑замінників – головним чином займенників (Yes, Joey just loves being in his playpen. – (Новий) Він так любить гратися в ліжечку.) або повністю
відтворюватися (Yes, Joey just loves being in his playpen. – (1+1) Так, Джої обожнює сидіти в манежі.). Власні
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назви такого типу можуть також замінюватися предметом, який вони позначають (Mr. Fusion powers the time
circuits and the flux capacitor – (1+1) Енергореактор живить часові блоки та флуксуатор.). Розповсюдженим
уважаємо явище спотворення оригінальної назви‑ідентифікатора. Виділяємо два типи спотворення: часткове
(заміна однієї або декількох літер у назві) та повне (невиправдане використання зовсім іншої власної назви):
Doctor Emmett Brown – (Новий) Доктор Емерет Браун, Jack Benny – (Новий) Джек Беррі, Greg or Crag –
(Новий) Грейгі чи Крейгі; Red Thomas – (Новий) Фред Галерст, Jane Wynman – (Новий) Дін Венман, Reginald
– (1+1) Роналд.
Представлені способи передачі власних назв не вичерпують досліджуваного питання. Перспективним уважаємо подальше дослідження способів передачі прецизійної лексики інших типів не тільки при закадровому
перекладі, але й при субтитруванні, дублюванні та інших менш розповсюджених видах аудіовізуального перекладу.
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UNTERSUCHUNG VON PHRASEOLOGISMEN UND IHREN ÜBERSETZUNGSLÖSUNGEN
AM BEISPIEL DES ROMANS VON OLESJ HONTSCHAR «DER DOM VON SATSCHIPLJANKA»
(«SOBOR»)
Дослідження фразеологізмів та варіантів їх перекладу на прикладі роману Олеся Гончара «Собор». Гаман
І.А. У статті розглядаються фразеологізми, які зустрічаються в романі Олеся Гончара «Собор» та його
перекладі німецькою мовою. Здійснюється критичний аналіз варіантів перекладу фразеологізмів, зокрема, повністю ідіоматичних фразеологічних одиниць, які викликають особливі труднощі під час перекладу.
Ключові слова: фразеологізм, ідіоматичність, спосіб перекладу, еквівалентність.
Исследование фразеологизмов и вариантов их перевода на примере романа Олеся Гончара «Собор». Гаман
И.А. В статье рассматриваются фразеологизмы, которые встречаются в романе Олеся Гончара «Собор» и в
его немецкой версии. Осуществляется критический анализ вариантов перевода фразеологизмов, в частности,
немотивированных фразеологических единиц, которые вызывают особые трудности во время перевода.
Ключевые слова: фразеологизм, идиоматичность, способ перевода, эквивалентность.
Investigation of phraseological units and their variants of translation on the basis of the novel by Oles’ Honchar
«The Cathedral». Gaman I.A. The article deals with the critical analysis of phraseological units, which were found in
the novel by Oles’ Honchar «The Cathedral» and its German version. Special attention is drawn to the translation of
the completely unmotivated phraseological units, which cause significant difficulties for translators.
Key words: phraseological unit, idiomaticity, translation method, equivalency.

Die Sprache ist nicht nur als Mittel der Kommunikation, sondern auch als Spiegel der nationalen Kultur anzusehen. In den sprachlichen Einheiten wird der Inhalt festgestellt, der sich auf die Lebensgegebenheiten eines Volkes
bezieht. Genau in den Phraseologismen wird die national-spezifische Lebensweise der ganzen Kulturgemeinschaft
reflektiert, sie spiegeln «alte Traditionen, Sitten und Bräuche, geschichtliche Fakten, Erscheinungen des gesellschaftlichen, politischen Lebens sowie sozioökonomische Verhältnisse und kulturelle Werte oder Deutungssysteme» [3, с.
86] wider, was sie zu einer der anspruchsvollsten aber gleichzeitig spannendsten Herausforderungen für den Übersetzer macht. Deswegen wurde als Ziel des gegebenen Beitrags die Untersuchung von Phraseologismen unter translatorischem Aspekt gesetzt. Die Phraseologismen werden dem Roman eines der bedeutendsten ukrainischen Schriftsteller
Olesj Hontschar «Sobor» und seiner deutschen Übersetzung (dt. «Der Dom von Satschipljanka») entnommen worden
sind. Im Mittelpunkt stehen Idiome bzw. voll- und teilidiomatische Phraseologismen, weil sie sich durch ausgeprägte
Bildlichkeit (die häufig nicht nachvollziehbar ist), starke Emotionalität und Anschaulichkeit auszeichnen. Auf Grund
der oben aufgezählten Merkmale verleihen die Phraseologismen dem Text zusätzliche Expressivität. In einigen Fällen
wird explizit auf die Ähnlichkeiten bzw. Unterschiede der Versprachlichung bestimmter Phänomene von Deutschen
und Ukrainern eingegangen.
Der Übersetzungsprozess erweist sich als der Prozess der Kommunikation, innerhalb dessen der Ausgangstext
(AT) in den Zieltext (ZT) umkodiert wird. Die Umkodierung verlangt aber keine automatische Übersetzung der Wörter aus einer Sprache in die andere. Die Probleme bei der Wiedergabe eines AT sind durch sprachliche und kulturelle
Faktoren bedingt. Jede Sprache hat morphosyntaktische und semantische Besonderheiten, die die totale Gleichheit
des AT mit dem ZT unmöglich machen [7, ст. 9-11]. Die Aufgabe des Übersetzers besteht in der Anpassung des AT
an die Zielsprache (ZS) und Zielkultur mittels verschiedener Elemente der ZS. In diesem Zusammenhang entsteht die
Frage nach der Übersetzbarkeit, die bei der Übertragung von Phraseologismen aus einer Sprache in die andere von
besonderer Relevanz ist. Zugunsten der «Nichtübersetzbarkeit» von Phraseologismen sprechen außer den intralinguistischen (unterschiedliche Semantik und Grammatik der Sprachen) auch extralinguistische Faktoren (unterschiedliche
soziokulturelle Umgebungen) [2, с. 66].
Die zahlreichen Forschungen haben bewiesen, dass trotz aller Schwierigkeiten phraseologische Einheiten von
der Ausgangssprache (AS) in die ZS übersetzt werden können, nämlich durch: eine phraseologische Einheit; ein
Einzellexem; mehrere Lexeme bzw. durch die Paraphrase der phraseologischen Bedeutung [2, с. 67]. Auf Grund von
verschiedenen Beschreibungskriterien stellen die Forscher Äquivalenztypen auf: 1) absolute (vollständige, totale)
Äquivalente; 2) partielle (Teil-) Äquivalente; 3) das Fehlen von Äquivalenten (Null-Äquivalenz) [3, с. 57, 118]. In
dem gegebenen Beitrag werden die Äquivalenzrelationen der in dem ukrainischen Roman und seiner deutschen Übersetzung gefundenen phraseologischen Paare auf zwei Ebenen betrachtet: auf der semantischen (die phraseologische
und wörtliche Bedeutung) und auf der strukturellen (Morphosyntax) Ebene.
Im Roman und seiner deutschen Version gibt es viele Phraseologismen, die negative Aspekte des menschlichen Verhältnisses bezeichnen: Feindschaft, Hass, Prügelei und auch Tötung bzw. Angriff mit eventuell tödlichem
Ausgang. Der letzte Aspekt wird im ukrainischen Phraseologismus випустити тельбухи konzeptualisiert, der ins
Deutsche wortwörtlich übernommen wird. Die Erschließung der Bedeutung dieser deutschen Variante bereitet dem
Rezipienten keine Schwierigkeiten. Der Kontext trägt zum Verständnis des Phraseologismus bei: Die das Phrasem
beinhaltende Aussage gehört zu dem Anführer der anarchistischen Volksbewegung Nestor Machno, der der «Staatswache […] die Gedärme ausreißen» will [5, с. 259]. Außerdem liegt dieser Wendung ein transparentes Bild zugrunde:
die Entfernung eines lebensnotwendigen Organs aus dem Körper, was zum Tod führen kann.
© І. А. Гаман, 2014
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In einigen ukrainischen Wendungen wird explizit auf den Körperteil hingewiesen, der Prügeln ausgesetzt wird.
Überwiegend handelt es sich um das Gesicht wie z.B. in den Phraseologismen розбити пику und дати по тикві,
die mit Hilfe der zwei synonymischen Phraseologismen j-m die Fresse polieren und j-m ein paar in die Fresse hauen
ins Deutsche wiedergegeben werden. Der Übersetzungsvorschlag ist korrekt, weil in beiden Fällen die Wendungen
sowohl in Bezug auf die denotative als auch die konnotative Bedeutung bzw. Bild übereinstimmen. In beiden Sprachen beinhalten die Phraseologismen eine Komponente, deren Konnotation die Konnotation des gesamten Idioms
beeinflusst, nämlich пика die Fresse, die als «vulgär» markiert wird. In der ukrainischen Variante wird das Wort
Kürbis mit gleicher stilistischer Markierung für das Gesicht verwendet. Demgemäß ist die stilistische Ebene in beiden
Idiom-Paaren als «vulgär» zu bezeichnen.
Die Phraseologismen werden auch für die Denotation der positiven Aspekte der menschlichen Beziehungen verwendet, nämlich der Liebe, der Solidarität und der gegenseitigen Verständigung. Im Folgenden betrachten wir, wie
der Übersetzer die Übertragung des ukrainischen Idioms душа в душу [жити], das dreimal im Roman vorkommt,
bewerkstelligt. Dieses Idiom ist der Klasse der Zwillingsformeln zuzuordnen: es besteht aus zwei gleichen Substantiven, die durch die Präposition in verknüpft sind. Im Deutschen gibt es keine Phraseme, die eine totale phraseologische
Äquivalenz mit dem ukrainischen Idiom aufweisen [4; 9]. Dennoch ist es dem Übersetzer gelungen, in allen drei Fällen
das Idiom phraseologisch bzw. mit partiellen Entsprechungen der ZS wiederzugeben. Im AT wird die Wendung zweimal für die Bezeichnung eines und desselben Sachverhaltes gebraucht, nämlich der Beziehungen zwischen Iwan und
Wirunjka. Zum ersten Mal erscheint das Idiom am Anfang des Romans, als der Autor dem Leser die Helden vorstellt:
Зійшлися характерами Іван та Вірунька. Живуть душа в душу, біля їхнього двору як знак ідилічної згоди в
сімействі, під навислим цвітом акацій – лавиця, чепурненька, зручна, з бильцем [6, с. 7]. – Wirunjka und Iwan
wurden durch ihre Charaktere zusammengeführt. Sie sind ein Herz und eine Seele, und als Zeichen der idyllischen
Eintracht in der Familie steht vor ihrem Hof eine Holzbank, eine recht hübsche, bequeme mit Rücklehne, genau unter
den überhängenden Akazien [5, с. 9].
Das ukrainische Idiom konkretisiert den ersten Satz bzw. dient der Themenentfaltung von der Liebe des Paares. In
der deutschen Version wird das Idiom mit einem annähernd gleichen Bild gewählt. In beiden Idiomen kommt die geistige Verwandtschaft der Menschen zum Ausdruck. Die Bedeutung und das Bild der ukrainischen Wendung sind im
ZT wiedergegeben worden, deswegen kann man diesen Übersetzungsvorschlag als geglückt bezeichnen. Zum zweiten
Mal verwendet Olesj Hontschar das obenerwähnte Idiom in der Mitte des Romans, wenn er die Liebesgeschichte des
Paares erzählt:
Дружно з Іваном живуть, справді душа в душу [6, с. 146]. – Wirunjka und Iwan leben in bester Eintracht wie
ein Paar Gäule, die an demselben Strang ziehen [5, с. 217].
Der Autor wiederholt das Idiom absichtlich, wovon im AT das Wort справді zeugt, das als Bestätigung der Aussage am Anfang des Romans angesehen werden kann. Der Übersetzer verwendet einen passenden bildlichen Ausdruck: wie ein Paar Gäule, die an demselben Strang ziehen. Dieser Satz enthält eine idiomatische Wendung mit der
Bedeutung «gemeinsam handeln», die dem semantischen Inhalt des ukrainischen Idioms ähnlich ist. Das ukrainische
Idiom konzeptualisiert die Seelenverwandtschaft bzw. den geistigen Aspekt der Beziehungen und das deutsche Idiom
an demselben Strang ziehen hebt die gemeinsame Tätigkeit hervor. Dennoch wird in der deutschen Wendung das gegenseitige Verständnis vorausgesehen, das auch ein Teil der Bedeutung des ukrainischen Idioms bildet. Der Vergleich
wie ein Paar Gäule gibt aber die Möglichkeit, die Wendung direkt zu verstehen. Das Liebespaar wird als zwei Pferde
in einem Geschirr, die einander immer zur Seite stehen, metaphorisch dargestellt.
Im dritten Fall taucht dasselbe Idiom Seele in die Seele ohne die fakultative Komponente leben auf und wird für die
Bezeichnung der Freundschaft zwischen zwei Männern – Iwan Baglaj und seinem Lehrausbilder Isot Iwanowytsch
gebraucht:
– Та знаю, ви з ним – душа в душу [6, с. 201]. – «Alte Sache, daß keine zehn Pferde eure Freundschaft auseinanderbringen können» [5, с. 302].
Im AT findet sich ein elliptischer Satz («Ich weiß, Sie mit ihm – Seele in die Seele). Obwohl aus dem Kontext
verständlich ist, dass es sich um freundschaftliche Beziehungen mit langer Geschichte handelt, hat sich der Übersetzer
dafür entschieden, den Aspekt der Freundschaft explizit auszudrücken. Dabei verwendet er das Idiom keine zehn Pferde («keinesfalls»), anhand dessen die Festigkeit der Freundschaft hervorgehoben wird. Wie im zweiten Fall wird auch
in diesem Beispiel das ukrainische Idiom mit einer Umschreibung wiedergegeben, die eine phraseologische Wendung
enthält. Dieses Mal erfüllte der deutsche Phraseologismus eine intensivierende Funktion und seine denotative Bedeutung steht in keinem Zusammenhang mit der Bedeutung des ukrainischen Idioms. Es ist zu betonen, dass im ZT in
beiden Fällen die Tiermetaphorik bzw. die Metapher des Pferdes (im ersten Fall – die friedlichen Gäule, im zweiten
– das kräftige Pferd) erscheint. Wahrscheinlich lässt sich diese Tatsache dadurch erklären, dass in der westeuropäischen Kultur, insbesondere in der Literatur das Pferdemotiv ziemlich häufig vorkommt. Es ist dennoch zweifelhaft,
dass der Übersetzer die Idiome mit dem Bild des Pferdes absichtlich gewählt hat. Man kann schlussfolgern, dass das
ukrainische Idiom Seele in die Seele in allen drei Fällen adäquat wiedergegeben wurde, weil der Inhalt und die Konnotation des AT beibehalten wurden. Es lässt sich auch annehmen, dass in der zweiten und dritten Übersetzung mehr
Expressivität und Bildlichkeit vorkommen.
Ein Phraseologismus, der mehr als einmal in einem Text erscheint, wird demgemäß häufig mit unterschiedlichen phraseologischen Einheiten übersetzt. Einerseits scheint die Verwendung von mehreren Übersetzungsvarianten
zweckmäßig zu sein, wenn der Übersetzer eine bestimmte Bedeutungsnuance eines AT-Idioms hervorheben will, die
in dem Kontext besonders wichtig ist. Andererseits könnte man vermuten, dass eine von zwei Übersetzungsalternativen korrekter sei bzw. präziser den Sinn und die Konnotation des AT-Idioms wiedergebe. Es ist zu betonen, dass man
ein großes Fingerspitzengefühl benötigt, um in solchen Fällen die beste Übersetzung zu finden. Im folgenden Beispiel
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wird auf solche Feinheiten der Übersetzung eingegangen. Das Idiom сидіти в печінках steht für die negative Bewertung einer Sache. Das ukrainische phraseologische Wörterbuch gibt folgende Erläuterung der Bedeutung des Idioms:
j-n belästigen, unangenehm/unerträglich werden [1, с. 644]. Einmal wird das Idiom verwendet, um die Einstellung
der Fabrikdirektoren zu den Filtrieranlagen auszudrücken, die von dem Haupthelden Mykola Baglaj erfunden wurden.
Скільки пропонували різних способів фільтрування, cкільки тих проектів, навіть схвалених, лежать по
шухлядах… Директорові ці фільтри в печінках простіше йому потрібне, дешевше [6, с. 23]. – Es gibt schon
eine Unmenge von Vorschlägen, wie zu filtrieren wäre, viele dieser Projekte sind sogar gebilligt worden – und das
alles liegt in den Schubladen. Den Direktoren hängt die Filterangelegenheit schon zum Halse heraus. Etwas Einfacheres und Billigeres wollen sie haben [5, с. 32].
Der Übersetzer hat sich für das Idiom etw. hängt schon zum Halse heraus entschieden, das den Überdruss konzeptualisiert. Genau dieser Aspekt tritt auch im AT-Idiom in den Vordergrund. Zunächst wird explizit auf die Ursache des
Überdrusses hingewiesen, das Wiederholen (eine Unmenge, viele) intensiviert die Aussage. Die Direktoren machen
sich wohl nicht viele Sorgen um die Projekte, sie legen die einfach beiseite. Ständig neue Vorschläge erwecken bei
Vorgesetzten Widerwillen, sie fühlen sich aber dadurch noch nicht so extrem stark belastet.
Im zweiten Fall handelt es sich um die Reaktion von Loboda auf den Dom, der ihm viele Probleme bereitet und
seinem Karriereaufstieg im Wege steht. Loboda soll sich z.B. um Subventionen bemühen, die für die Domrenovierung
vonnöten sind. Deswegen träumt er schon seit langem vom Domabriss.
– В печінках мені цей ваш холодильник, – кинув раптом Лобода різким, озлілим голосом. […] Ненавиджу
всіма фібрами! [6, с. 79]. – «Der liegt mir schon im Magen, euer Kühlschrank da», bellte Loboda mit plötzlich scharf
und böse gewordener Stimme […] Zum Platzen hasse ich ihn! [5, с. 113].
Das deutsche Idiom j-m (schwer) im Magen liegen stimmt mit dem AT-Idiom in der Bedeutungsschattierung
«unerträglich werden» überein, die in diesem Fall aktualisiert wird. Man kann feststellen, dass es sich um einen höheren Grad des Überdrusses bzw. um einen extremen Zustand geht. In der deutschen Wendung wird die Bedrücktheit
hervorgehoben, die durch den Dom, der Loboda dauernd Sorgen macht, hervorgerufen wird. Diese Situation ist für
Loboda unerträglich, sein Überdruss ist zum Hass geworden.
Die beiden deutschen Idiome weisen eine partielle phraseologische Äquivalenz mit dem ukrainischen Idiom auf.
Bemerkenswert ist, dass in beiden Sprachen das Gefühl des Überdrusses seinen Sitz im menschlichen Körper hat: Im
Ukrainischen – in der Leber und im Deutschen im Magen und im Hals. Man kann feststellen, dass beide Völker auf
ähnliche Weise den Überdruss versprachlichen: Als etwas Unangenehmes, das sich im Inneren des Körpers befindet
und das Unbehagen auslöst.
Das oben angeführte Beispiel zeigt eine gelungene übersetzerische Leistung. Man könnte in beiden Fällen das
Idiom etw. hängt schon zum Halse heraus verwenden, das meines Erachtens die Gesamtbedeutung des AT-Idioms
vollkommen wiedergibt. Im zweiten Fall erweist sich das Idiom einem schwer im Magen liegen aber als bessere Lösung, denn es reflektiert den Aspekt der Bedeutung des AT-Idioms, der in dem gegebenen Kontext eine entscheidende
Rolle spielt.
Eine Störung bzw. Belästigung wird auch im ukrainischen Idiom муляти очі thematisiert. Für die Wiedergabe
dieses Idioms hat sich der Übersetzer der Strategie der Kontamination bedient. Das Idiom wie ein Dorn im Fleisch
sitzen resultiert aus der Verschmelzung zweier Idiome ein Stachel im Fleisch sein und j-m ein Dorn im Auge sein. Die
Zweckmäßigkeit der Kontamination ist fraglich, weil diese Strategie in der Regel für die Erzeugung eines bestimmten
stilistischen Effekts verwendet wird. Dabei werden die Komponenten eines Idioms durch ihre lexikalischen oder textuellen Antonyme ersetzt, wodurch sich die Gesamtbedeutung der Wendung ins Gegenteil verkehrt [8, с. 194]. In dem
gegebenen Fall wurden synonymische Substantive (ein Stachel → ein Dorn) substituiert. Daher wäre die optimale Lösung, das ukrainische Idiom mit einem der zwei Idiome zu übersetzen. Die beiden erweisen sich als partielle Äquivalente zu dem ukrainischen Idiom (enthalten seine denotative Bedeutung) und sind wohl dem deutschen Leser geläufig.
Die im Roman und seiner deutschen Übersetzung auftretenden Phraseologismen werden für die Bezeichnung bestimmter Sachverhalte verwendet. Es kommen, zum Beispiel, Phraseme vor, die Aspekte menschlicher Beziehungen
und des Gemütszustandes ausdrücken. Wie sich herausgestellt hat, tritt die totale phraseologische Äquivalenz nur in
seltenen Fällen auf. Die meisten phraseologischen Einheiten sind als Teil-Äquivalente einzustufen: sie unterscheiden
sich voneinander durch Morphosyntax (unterschiedliche Präpositionen, Kasus, Wortfolge) oder durch die Bedeutung
(phraseologische oder wörtliche). Einige ukrainische Phraseologismen werden wortwörtlich übernommen, obwohl
es im Deutschen Phraseme mit demselben semantischen Inhalt gibt (випустити тельбухи – j-m die Gedärme rausreißen). Die Übersetzung ist problemlos, wenn es die Phraseologismen mit gleicher/ ähnlicher Bildlichkeit in beiden
Sprachen gibt. Man kann z.B. die phraseologischen Paare mit der Konstituente Herz und Seele erwähnen: душа в
душу – ein Herz und eine Seele, відлягло від серця – j-m wird es leicht ums Herz, серце як не вискочить у когось
– das Herz schlägt bis zum Halse hinauf. Solche Wendungen zeugen davon, dass beide Völker bestimmte Sachverhalte bzw. Emotionen (z.B., Erleichterung) ähnlich wahrnehmen und versprachlichen. Es ist zu betonen, dass nichtphraseologische Übersetzung nicht häufig eingesetzt wurde, was als Erfolg der Übersetzer anzusehen ist.
Zum Glück zeichnet sich in den letzten Jahren die Tendenz zur Wiederbelebung der literarischen Übersetzung für
das Sprachpaar deutsch-ukrainisch ab. Zu den letzten ins Ukrainische übertragenen Büchern gehören das von Rainer
Maria Rilke «Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge» (übersetzt von Jurij Prohasko) und der Roman «Atemschaukel« der Nobelpreisträgerin Herta Müller (übersetzt von Natalka Sniadanko). Hinsichtlich der Übersetzungen
von Werken ukrainischer Schriftsteller treten die Romane und Essays von Jurij Andruchovyč («Links, wo das Herz
schlägt», «Moskowiada», «Das letzte Territorium») in den Vordergrund. Hoffentlich steigt in der Zukunft die Zahl
von gelungenen Übersetzungen und begabten Übersetzern, die auch solche harten sprachlichen Nüsse wie Phraseologismen knacken können.
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ВПЛИВ КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ ТА МОВНОЇ АСИМЕТРІЇ НА ПЕРЕКЛАД
Стаття розглядає основні проблеми художнього перекладу. У дослідженні проаналізовано лінгвальні й
концептуальні чинники асиметрії та їх вплив на якість перекладу.
Ключові слова: художній переклад, асиметрія, концептуальна і мовна асиметрія, концептуальна та мовна картини світу.
Статья рассматривает основные проблемы художественного перевода. В исследовании проанализировано языковые и концептуальные факторы асимметрии и их влияние на качество перевода.
Ключевые слова: художественный перевод, асимметрия, концептуальная и языковая асимметрия, концептуальная и языковая картины мира.
The article centers round the problem of translation of fiction. The article also highlights conceptual and lingual
factors of asymmetry and their influence on the quality of translation.
Key words: translation of fiction, asymmetry, conceptual and lingual asymmetry, conceptual and lingual picture
of the world.

Переклад – це відтворення не тільки вербалізованих одиниць з мови оригіналу на мову перекладу, але
й передача концептуальних систем, концептів, які їх утворюють. Перекладач постійно долає суперечність
одиничного та загального, намагаючись відтворити цілісний естетичний вплив і зберегти всі стилістичні риси
оригіналу. Така інтерпретація фактів є прогресивним кроком у розвитку перекладознавчої думки, оскільки
означає відмову від наївного уявлення про різні мови як тотожні способи вираження тієї ж самої думки, однак не відкидає можливості адекватного перекладу. Врахування здобутків цих перекладацьких підходів дає
можливість виокремити конкретні чинники, які спричиняють асиметрію в перекладі, а саме – в перекладі
художньому.
Актуальність статті визначається зростанням інтересу сучасного перекладознавства до проблем художнього перекладу, спричинені концептуальними та лінгвальними чинниками асиметрії.
Мета роботи полягає у виявленні основних труднощів у перекладі художнього твору, викликані концептуальними та мовними розбіжностями МО та МП.
Відношення між оригіналом та перекладом залежать від багатьох чинників, серед яких слід назвати жанр
тексту, мету перекладу, метод перекладу, перекладацьку традицію, країну, епоху, особистість автора та особистість перекладача. Наразі, поряд із численними теоретичними працями з перекладу, які глибоко досліджують основні лінгвістичні чинники розбіжностей у перекладі (праці В. Н. Комісарова, Я. І. Рецкера, О. Д.
Швейцера), з’являється все більше досліджень, які детально вивчають культурологічні чинники розбіжностей
у перекладі і опираються на суміжні знання з семіотики, когнітології, прагматики, психолінгвістики (праці С.
Басснет, Б. Гейтіма та І. Мейсона, А. Лефевра, У. Еко). Мовні та позамовні детермінанти перекладу утворюють низку взаємопов’язаних ланцюжків-фільтрів, які впливають на кінцевий варіант перекладу, на що слушно
вказує О. Д. Швейцер [8]. Центральне місце серед них належить самому тексту, що виступає в двох іпостасях:
як першоджерельний текст у первинній комунікативній ситуації, так і текст перекладу, що належить до вторинної комунікативної ситуації. Отже, основними чинниками асиметрії в перекладі виступають система мови,
норма мови, норма перекладу, літературна традиція, національний колорит, розбіжності у концептосферах
культури оригіналу та перекладу, первинна комунікативна ситуація, вторинна комунікативна ситуація.
У сучасному перекладознавстві першочергова увага приділяється ролі антропоцентричного фактора у процесі творчості як оригінальної, так і перекладацької. Дослідження в галузі перекладу все частіше звертаються
до таких понять лінгвокультурології як картина світу, концепти, що допомогає випрацювати інтегрований підхід до перекладу художніх творів, а також зменшити розрив між теорією та практикою у перекладознавстві.
Розуміння та знання основних чинників асиметрії у перекладі – лінгвальних та концептуальних – стають
доволі «зручнішими» інструментами в руках перекладача художніх творів. Письменник іде від дійсності та її
сприйняття до закріпленого словами образу. Перекладач іде від наявного тексту і дійсності, яка відтворюється завдяки авторській уяві, через її вторинне сприйняття до нового образного втілення, закріпленого в тексті
перекладу. Хоча діяльність перекладача онтологічно вторинна, вона потребує значних творчих зусиль. Переклад – складне й диференцiйоване явище, сyть якого полягає y зiставномy вiдтвореннi основної iнварiантної,
необхiдної фонової iнформацiї i стильових фyнкцiй текстy за допомогою адекватного перетворення мовних
стрyктyр i смислiв засобами iншої мови y перекладномy текстi.
У процесі перекладу взаємодіють не тільки дві мови, а й дві культури, які мають як загальну, так і національну специфіку. Наявність загальнолюдського початку обумовлено тим, що мислення у людей, що розмовляють різними мовами, в загальних рисах залишається однаковим. У той же час конкретні зовнішні умови існування окремого етносу (географічні, фізіолого-антропологічні особливості, культурні традиції) формують
певну особливість уявлень, що визначають основу національної концептуальної картини світу та національної мовної картини світу. Сьогодні ніхто не сумнівається в тому, що мови відображають дійсність по-різному,
асиметрично. Коли під час перекладу мови перебувають в контакті, а під час опису будь-якого фрагменту
дійсності значення однієї мови визначаються через значення іншої, то асиметрія проявляється більшим чином. Йдеться не тільки про те, що в одній етнічній культурі можуть бути відсутні деякі елементи, наявні в
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іншій культурі (тобто лакунарність), але і в тому, що відношення до тих чи інших об’єктів, присутніх у загальнолюдській культурі, може бути різним. Ці об’єкти можуть викликати різні асоціації, тобто по-різному
співставлятися з культурним досвідом народу.
До проблеми розв’язання протиріч, обумовлених міжмовною асиметрією при перекладі художніх текстів,
звертається у своїх дослідженнях Л. В. Кушніна. У її концепції текст вважається вузлом перетину мов і культур як явище інтертекстуального діалогу, де відбувається зіткнення і актуалізація значень. Ключовим у цій
концепції являється розуміння перекладу як «системи транспонування значень тексту однієї культури в текст
іншої, яка керує глибинними гештальт-синергетичними процесами, скерованих на гармонізацію текстів різних культур» [4, с. 4].
Як зазначалось вище, при здійсненні перекладу, в результаті взаємодії двох лінгвокультурних спільнот, проявляється загальнолюдське і специфічне кожної культури як системи. О. В. Орішак підкреслює, що
«об’єктивною властивістю перекладу являється тільки часткова передача змісту вихідного повідомлення, яка
обумовлена неминучістю асиметрії будь-якої пари мовних систем, що опинилися в контакті під час перекладу, та асиметрії мовних картин світу» [5, с. 3].
Можливість та необхідність аналітичного та критичного зіставлення зарубіжної культури з культурою
своєї країни є необхідною умовою професіональної підготовки та діяльності перекладача. У цьому процесі
основна увага повинна приділятися двом аспектам: національному та інтернаціональному. «Критичне ставлення до будь-яких культурних традицій, як позитивне, так і негативне, можливе тільки за умов вільного
володіння загальнолюдськими та загальноприйнятими культурними нормами й цінностями», на що слушно
зауважує О. В. Орішак [5, с. 4].
Особливо це стосується вербальної репрезентації культурних концептів, які належать мовному рівню свідомості, а образи та уявлення, які вони позначають, – когнітивному рівню свідомості. Несумісність мовних
картин світу представників різних культур призводить до неможливості адаптувати інформації автора тексту
оригіналу в повному об’ємі з метою сприйняття іномовним реципієнтом. Це виявляється причиною асиметрії
під час перекладу етноконцептів певної культури. Досить важливою є концепція О. І. Бикової, яка зазначає,
що ступінь передачі адекватності конототивного змісту варіанту перекладу в текст перекладу обернено пропорційна етнокультурній маркованості одиниць тексту оригіналу. Великий об’єм етноконотативної маркованості одиниць тексту оригіналу обмежує адекватність передачі змісту в тексті перекладу [1, с. 162].
У художньому перекладі, спрямованому на точне «відображення думок і почуттів автора прозового або
поетичного першотвору за допомогою іншої мови, перевтілення його образів у матеріал іншої мови» [3, c. 3],
повною мірою використовуються такі лінгвальні функції, як комунікативна та естетична. Адже слово – це не
лише інформативна одиниця, а й мистецький «першоелемент» літератури, що передбачає особливу сумлінність та ерудованість перекладача, наявність у нього відповідних творчих здібностей. В. В. Коптілов також
погоджується з тим, що «ідейно-образна структура оригіналу може стати в перекладі мертвою схемою, якщо
перекладач не уявляє собі того суспільного середовища, в якому виник твір, тих причин, які покликали його
до життя, і тих обставин, завдяки яким він продовжує жити в інших середовищах і в інші часи» [3, c. 198].
Причина асиметрії мовних картин світу полягає в тому, що в одній із культур відсутні еквіваленти та повні відповідники деяким національно-маркованим поняттям чи концептам іншої культури, або ж вони мають
тільки часткові відповідники. З іншого боку, обидві культури можуть мати відповідні лексеми, але поняття,
які вони позначають, є різними за змістом. Більш того, перекладач повинен володіти міжкультурною компетенцією, яка включає знання про культуру та культурних універсаліях, механізм відбиття культури в мові й
мовленні, адаптацію до явищ іншої культури, емпатичне відношення до її носіїв, вміння визначати культурний компонент значення реалій та моделей поведінки.
Жоден переклад не може бути абсолютно точним, оскільки мовна система літератури-реципієнта не може
вичерпно передати зміст оригіналу, інакше кажучи, втрата певного обсягу інформації неминуча. Ступінь
збереження інформативності першотвору залежить від особистості перекладача, який, чітко усвідомлюючи
можливу семантичну неповноту перекодування тексту, налаштовується на те, щоб максимально продемонструвати чи не продемонструвати усі особливості оригіналу [2, c.85]. Перекладений твір народжується наново
в іншій мовній стихії завдяки здібностям і талантові перекладача.
Причому художній текст повинен передаватися іншою мовою «не від звуку до звуку, не від слова до слова, не від фрази до фрази, а від ланки ідейно-образної структури оригіналу до відповідної ланки перекладу»
[2, c.260]. Переклад належить до сфери генетичних контактів, бо підтримує зв’язки української чи будь-якої
іншої літератури з багатьма світовими літературами.
Необхідно наголосити на тому, що художній переклад, з одного боку, є продукт міжлітературної комунікації, а з іншого − особливий когнітивний посередник між двома мовами, важливе джерело культурологічної інформації, яке багато в чому зумовлює й визначає напрями міжкультурного спілкування. Культура – наслідок
інтерпретації системи знаків, а міжкультурна комунікація становить взаємопереклад знаків різних культур.
У когнітивній площині переклад виступає первинним і центральним аспектом міжкультурної комунікації. У
ньому важливу роль відіграють когнітивні здібності людини, тобто ті сукупності механізмів, які забезпечують створення інтегрувальної бази, що пов’язує когнітивні структури мов, залучених у перекладі. Саме він
активізує лінгвальні впливи та взаємовпливи, що стимулюють мовні зрушення, особливо помітні в лексичному складі, який поповнюють топоніми й антропоніми, слова-реалії, запозичені з інших етнокультур. За допомогою перекладу мови контактують, взаємозбагачуються і змінюються. Численні зарубіжні дослідження,
присвячені міжкультурній комунікації і перекладу, відзначаються виразною орієнтацією на комунікативні
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стратегії. Такий підхід виявляє те, що ряд закономірностей, які впливають на створення адекватної комунікабельної ситуації в перекладацькій сфері, залежить передовсім від специфіки відтворюваного тексту.
Однак, найбільші труднощі при перекладі виникають не тільки внаслідок відмінностей у змісті образів
свідомості особистостей, які належать до різних лінгвокультурних спільнот, а й через значну розбіжність в
етнічній свідомості комунікантів. Як зауважує Н. В. Уфімцева, системність і склад ядра мовної свідомості
відображають системність і склад етнічних констант, що існують у колективному несвідомому [7, c. 217]. Зрозуміло, що комунікація між представниками різних лінгвокультурних співтовариства можлива за наявності
загального соціокультурного коду.
Значущість міжкультурного фактору у перекладознавстві досліджував відомий словацький теоретик перекладу А. Попович. Зіткнення, яке виникає у процесі перекодування і породжує змішення культурних тенденцій, А. Попович визначає семіотичним терміном – «креолізація» двох текстів – тексту оригіналу та тексту
перекладу [6, с. 130]. Семіотичне протиріччя між «ми» – «вони», «своє» – «чуже», А. Попович називає «міжпросторовим фактором у перекладі», а завдання перекладача визначає як «урівноваження» цього фактору»
[6, с. 131].
Отже, переклад збагачyє кyльтyрy й мовy новими мотивами, образами, жанрами, стилiстичними прийомами, поняттями й вiдтiнками смислy; каталiзyє етнокyльтyрологiчнi та концептyальнi впливи, а також
пожвавлює внyтрiшнє життя свого мовного середовища – як складник його кyльтyрологiчного контекстy.
Переклад – це перевираження матерiалiзованого в мовi концептy, iдеї, краси та дyхy i, водночас, творення
диференцiйованої якiсно нової сyбстанцiї, забезпечення їй необхiдної мiри iнварiантностi, стyпеня вiдмiнностi
вiд оригiналy, i синтез двох особистостей, етнонацiональних початкiв, кyльтyрних епох, самобyтнiх кyльтyр.
Вiн збагачyє твiр новим змiстом, оскiльки змiст, абсорбyючи актyальнi тенденцiї розвиткy сyспiльства через
словесний знак, продyкyється самим сприйняттям; єднання хyдожнього творy з мобiльним позалiнгвiстичним
контекстом надає щораз нової стрyктyри й змісту.
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АНГЛОМОВНІ ГАЗЕТНІ ЗАГОЛОВКИ ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
Стаття присвячена розгляду лексичних, стилістичних та синтаксичних особливостей газетних заголовків. Описано прийоми, типові помилки та труднощі перекладу газетних заголовків.
Ключові слова: газета, газетний заголовок, лінгвостилістичні особливості, переклад.
Статья посвящена рассмотрению лексических, стилистических и синтаксических особенностей газетных
заголовков. Описано приемы, типические ошибки и трудности перевода газетных заголовков.
Ключевые слова: газета, газетный заголовок, лингвостилистические особенности, перевод.
The article deals with lexical, stylistic and syntactical peculiarities of the newspaper titles. Typical mistakes and
difficulties in translation of newspaper titles are described.
Key words: newspaper, newspaper title, lingo-stylistic peculiarities, translation.

Газети відіграють значну роль в сучасному житті. Газетну публіцистику називають літописом сучасності,
адже вона є віддзеркаленням подій і звертається до щоденних проблем суспільства – політичних, соціальних,
побутових, філософських тощо.
В газетах заголовок відіграє особливу роль. Заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення,
встановити 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 читачем. Внаслідок такої цілеспрямованості як в англомовній, так і в українській пресі сформувався окремий стиль газетного заголовку із низкою притаманних йому лексико-граматичних та функціонально-стилістичних рис.
Особливий стиль заголовків газетних статей може спричинити певні складнощі при перекладі. Саме тому
в даній роботі увага, головним чином, приділяється особливостям англомовних газетних заголовків, також в
ній досліджуються та порівнюються заголовки англійської та української преси, відмічаються певні розбіжності між ними і пропонуються способи їх адекватного перекладу.
Мова газети та газетних заголовків неодноразово привертала увагу фахівців. Даному аспекту присвячений
ряд робіт практичного і теоретичного характеру відомих учених і методистів. Перш за все, треба відзначити
праці таких лінгвістів, як Арнольда І. В., Коміссарова В. Н., Разинкіної Н. М., Федорова А. В., Скребнєва Ю.
М., Швейцара А. Д. та Дубенка О. Ю.
Мета дослідження полягає в комплексному описі та порівняльному аналізі лексики, що вживається в мові
сучасної англійської та української преси в плані функціонування лексичних одиниць в газетних заголовках.
В останні роки газетні заголовки стали предметом особливої уваги лінгвістів. І це невипадково. Зріс обсяг інформації, яку читач отримує з газет. Пропорційно цьому зростає роль заголовка в структурі газетного
тексту. Адже саме через заголовки можна довідатися про зміст надрукованих матеріалів, не витрачаючи часу
на ознайомлення з надлишковою для того чи іншого читача інформацією. «Спостереження над заголовками
газет, – стверджує В.Г. Костомаров, – проливає світло на особливості газетної мови загалом» [5].
Заголовки повинні відповідати загальним вимогам, що висуваються до них. Простота, стислість, доступність характеризують заголовок. Водночас він є гранично стислою і влучно вираженою головною ідеєю статті. Заголовки швидко, наочно й адекватно відображають особливості мови газети.
Автори статей докладають максимум зусиль аби заголовок їх статті складався з якомога меншої кількості
слів, при цьому передавав інформацію, про яку йдеться, і привертав до себе увагу читача. Так аби читач, побачивши заголовок, вже був зацікавлений придбати газету і прочитати саме ту статтю, заголовок якої йому
видався цікавим з інформаційної точки зору [Italy’s radio, TV workers on strike
1. Apollo trail-blazers back relaxed and joking
2. Back to work – to kill the bill
3. Ugly noises from Los Angeles mayor’s nest
4. Convict sentenced to life for coffin girl kidnap
В першому прикладі заголовок стисло передає зміст інформації. Специфічна тільки стислість – опущення
дієслова, вживання буквеної абревіатури. Ніяких попередніх знань ситуації від читача не потрібні. У другому прикладі, навпаки, читач безумовно знайомий з ситуацією, він чекає новин про подробиці повернення
американських астронавтів, жартівливий епітет дуже багатий конотаціями; особиста форма знову відсутня по
законах компресії; і нарешті, останні слова обіцяють читачеві, що замітка містить якісь відомості, отримані
від очевидців. Третій заголовок добре запам’ятовується завдяки римі і чіткому ритму, і це важливо, оскільки
стаття під ним – агітаційна. Вона закликає до боротьби проти біля, що обмежує право страйків. Четвертий
дає дуже смутне уявлення про те, яка тема статті, та зате орієнтує читача до описуваних фактів, їх оцінки і
використовує гру слів: Mayor’s nest омонімічне mare’s nest – виразу, який означає безглузда вигадка; тут мова
йдеться про махінації на виборах. Увага притягується сатиричною спрямованістю заголовка, читач зацікавиться і захоче прочитати замітку. Останній заголовок розрахований на любителів сенсаційних подій. Суть
справи зжата в одному реченні і передана точно, але досить загадково, і примушує прочитати замітку з розповіддю про злочинця, що втікав із в’язниці, викрав дочку мільйонера з метою отримати за неї викуп, і заховав
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її в якомусь дерев’яному ящику; дівчину врятували, а злочинця засудили. Дуже характерне використання
атрибутивного ланцюжка, сенс якого зрозумілий тільки після прочитання замітки [1, с. 267].
Зіставлення англійських і українських заголовків дозволяє виявити ряд відмінних рис, які знаходять своє
віддзеркалення в перекладі. Газетні заголовки мають ряд граматичних особливостей. Так в англійських заголовках використовуються переважно дієслівні фрази (Franko Plans Trial; TUC Chiefs Go over to Attack;
Mortars Pin Down Lon Nol Force), в яких дієслово be, як правило, опускається (Noel Fields Dead; 255 Released),
дії, що відбувалися у минулому, позначаються за допомогою дієслів в теперішньому часі (Concorde Lands at
Heatthrow; Gen. Koenig Dies; World’s Greatest Fair Ends), а дії в майбутньому – за допомогою інфінітива (To
Confront Rolls-Royce; Phone Repairers to Strike; Oil Sites Men to Return).
Слід зазначити, що серед українських газетних заголовків набагато частіше використовуються іменні фрази (Взаємовигідна співпраця; Вручення медалі), а в дієслівних фразах широко застосовуються не тільки форми
теперішнього, але і минулого і майбутнього часу (Конференція відкрилася; Пішла нова продукція; Вугілля буде
більше; Агресор буде покараний).
Перекладаючи англійські газетні заголовки українською мовою, слід мати на увазі, що їх відмінною рисою
є не тільки певні граматичні конструкції, але і, так звана, «заголовна лексика» [7, c. 163].
В області лексики для заголовків англійських газет характерне часте використання невеликої кількості
спеціальних слів, які складають свого роду «заголовний жаргон»: ban, bid, claim, crack, crash, cut, dash, hit,
move, plea, quiz, rap, rush, slash та ін. Відмінною особливістю такої «заголовної лексики» є не тільки частота
їх вживання, але й універсальний характер їх семантики. Слово pact в заголовку може означати не тільки
«пакт», але і «договір», «угоду», «операцію» і т.п. Red може означати і «комуністичний», і «соціалістичний»,
і «прогресивний»; bid означає і «заклик», і «запрошення», і «спробу досягти певної мети» і так далі [3, c. 120].
Одним з улюблених стилістичних прийомів, що використовуються в англійських газетних заголовках, є
алітерація. Звичайно, застосування алітерації в українському варіанті повністю виключається, оскільки цей
стилістичний засіб в українській мові застосовується вкрай рідко. Припустимо, ми повинні перекласти заголовок статті із воєнного журналу про переваги групового методу навчання: Teaming Is Tops for Training.
Використання рими тут також було б недоречним. Мабуть, залишається один лише засіб – збереження,
а може бути і посилення афористичної форми англійського заголовка. Наприклад: Груповий метод – залог
успіху [7, c. 168].
В англомовній пресі стилістичні особливості заголовку публікації залежать від типу газети. У так званій якісній пресі автори статей часто вдаються до використання алюзій на твори класичної літератури, а також всесвітньо відомих історичних особистостей. Ось низка досить виразних алюзивних заголовків статей,
розміщених у «The Guardian», «Financial Times», «Newsweek» та «Business Week»: «In the shadow of a green
monster», «Method to the Madness», «The importance of being Victor», «Much ado about Little as fans echo the
insults of others», «Two men and a vote», «Three men and a joke», «Can Clarke be Caesar’s wife?» [2, c. 93].
Загалом у порівнянні з україномовною пресою англомовні газети та журнали більш активно послуговуються різноманітними фонетичними стилістичними прийомами та римуванням, що пояснюється можливостями,
які надає фонологічна структура мови.
Типовими для багатьох широковідомих журналів (Newsweek, Business Week, The Economist) є невеликі
за розміром замітки зі стислими алітерованими або римованими заголовками: «Fantastic Plastic», «Cloning
Clowns», «Perils of Populism», «Force against Freedom», «Hiring and Firing», «Double Trouble», «The Battle in
Seattle», «Toxic taxes» (The Economist), «Friend or Foe?», «Challenger for new Chancelor» (Financial Тіmes),
«Dollars for Scholars» (Newsweek) [2, c. 95].
На закінчення слід сказати, що далеко не завжди слід виходити з поширеного принципу, що переклад заголовка не є трудністю, бо спочатку ми перекладаємо саме повідомлення або статтю, а потім вже, виходячи з
їх змісту, і заголовок.
По-перше, не можна вважати, що у будь-якому випадку ми можемо довільно змінювати заголовки, як це
робить багато хто з перекладачів, що починають, даючи тій або іншій статті свій власний заголовок, що нехай
навіть іноді краще відображає її зміст. Основним завданням перекладача є адекватна передача особливостей
того або іншого англійського або американського заголовка, а це означає, що необхідно передати не тільки
зміст, але і форму заголовка, не порушуючи, звичайно, при цьому норм української мови і стилістичних норм,
прийнятих в українських газетах.
По-друге, недосвідченому перекладачеві особливо необхідно розвивати в собі здатність швидко розуміти
газетні заголовки, бо тільки тоді він зможе без зайвої витрати часу орієнтуватися в газетному матеріалі, вибрати потрібну статтю або замітку, опустивши всякого роду неістотні матеріали [4, 212].
Тому можна рекомендувати тренуватися перекладати заголовки без попереднього прочитання статті. Ретельний аналіз всіх особливостей того або іншого заголовка в більшості випадків дозволить якщо і не перекласти заголовок, то але по крайній мірі зрозуміти, про що йдеться, а дуже часто такий аналіз дозволяє і перекласти заголовок без знайомства зі змістом самого повідомлення.
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ПЕРЕКЛАД БЕЗЕКВІВАЛЕНТНИХ РЕАЛІЙ У РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ
У статті досліджені проблеми перекладу безеквівалентних реалій рекламних текстів, проаналізовані найчастіші помилки під час перекладу та наведені приклади вдалої передачі цих реалій. Автором охарактеризований стан розвитку напряму перекладу рекламних текстів.
Ключові слова: безеквівалентні реалії, транскрипція, когнітивні компоненти, рекламний текст.
В статье исследованы проблемы перевода безэквивалентных реалий рекламных текстов, проанализированы
самые частые ошибки во время перевода и приведены примеры удачной передачи этих реалий. Автором охарактеризовано состояние развития отрасли перевода рекламных текстов.
Ключевые слова: безэквивалентные реалии, транскрипция, когнитивные компоненты, рекламный текст.
The problems of translating of the unequivalent realities of advertising texts are investigated in the article. The most
frequent mistakes in the process of translating are analyzed, and the examples of successful transferring of these realities
are given. The modern state of development of translating branch of advertising texts is characterized by the author.
Keywords: unequivalent realities, transcription, cognitive components, advertising text.

Постановка проблеми в загальному вигляді. З розвитком ринкових відносин в Україні, усе частіше
постає необхідність використовувати таку специфічну послугу перекладачів, як переклад рекламних текстів
та слоганів. Адже це полегшує роботу працівників засобів масової інформації. У них відпадає необхідність
вигадувати якісь нові рекламні відеоролики, треба лише перекласти та адаптувати тексти, які вже набули популярності в інших країнах.
Актуальність дослідження такого кола перекладацьких питань набуває певної важливості, адже розвиток
торгівлі у світі неможливий без обміну інформацією між країнами. І що, як не реклама може так чітко розповісти про щось, вплинути на людей. Але проблема у тому, що люди усюди різні, і мова постійно змінюється,
з’являються нові слова, забуваються старі. Тому, все складніше і складніше перекладати рекламні тексти. Ось
чому люди по всьому світу досліджують це питання. Але неможливо, вивчивши тільки одні правила перекладу, використовувати їх протягом життя. Перекладач зобов’язаний постійно розвиватися, бути у курсі усіх
подій, які проходять у житті країн, мови яких вони перекладають. Це дуже складно і триватиме усе життя.
Аналізуючи останні дослідження і публікації, слід згадати наукові доробки провідних учених. Кожен
з них зробив свій внесок у розвиток цього виду перекладу. Серед них можна виділити І. Алексєєву, яка намагалася дослідити когнітивні компоненти перекладу, С. Флоріна та С. Вгахова, які доказували можливість
перекладати неперекладне, звертали увагу на недоліки використання транскрибування слова.
Мета цієї статті – розглянути сучасні способи перекладу безеквівалентних реалій у рекламних текстах та
проаналізувати деякі приклади вдалої та не дуже вдалої роботи перекладачів.
Виклад основного матеріалу. Передача безеквівалентних реалій англійського рекламного тексту – процес дуже складний і потребує детального розгляду. Вирішення питання вибору певного засобу перекладу залежить від поставленої задачі, а саме: чи зберегти колорит мовної одиниці з певним збитком для семантики,
чи передати значення реалії, втративши при цьому колорит.
Найважливішу домінанту у перекладі займає лексика, яка передає когнітивну інформацію. За своїми характеристиками вона дуже схожа на термінологію (однозначна, нейтральна, незалежна від контексту) та передається завдяки однозначним еквівалентам. Інші ознаки перекладу – рівноправні, але більша увага при цьому
приділяється тим особливостям, які допомагають виділити та посилити когнітивні компоненти. Ми поділяємо
точку зору І. Алексєєвої, яка виокремила ці когнітивні компоненти: емоціонально-оцінна лексика з семантикою позитивної оцінки; засоби вираження гіперболами позитивної оцінки; найвища ступінь прикметників та
прислівників; прислівники та частки з посилю вальною функцією; морфеми з семантикою посилення якості;
займенники з узагальню вальною семантикою; оцінні вирази; лексика, близька до високого стилю; кількісні
гіперболи розмовної мови (вони передаються відповідними граматичними та лексичними відповідностями);
модні слова (перекладаються варіантними відповідностями, якщо вони у мові перекладу також є модними,
за своїм значенням, або компенсуються іншими за значенням модними словами у мові перекладу); іноземні
слова, мовні звороти та цитати (вони передаються у тексті без змін); діалектні слова та звороти, які компенсуються простомовними словами,чи взагалі нейтралізуються; специфіка синтаксису: емоційна інверсія, парцеляція, незакінчені речення, риторичні питання (усе це передається граматичними відповідностями); повтори
усіх рівнів (фонетичний, морфемний, синтаксичний) завжди передаються із збереженням принципів повтору,
але при неможливості зберегти відповідну фонему чи значення лексеми вони замінюються на інші., а якщо
не має можливості зберегти кількість компонентів повтору – їх число зменшується; гра слів, метафори, порівняння, авторські парні словосполучення та інші лексичні фігури стилю передаються із збереженням принципу
будови фігури чи компенсуються іншою фігурою стилю; фон літературної норми мови передається в тій мірі,
в якій він присутній у тексті оригіналу (за допомогою варіантних відповідностей); стилістично забарвлена
лексика (проста мова, жаргон, високий стиль та ін.) передається варіантними відповідностями із збереженням
забарвлення, яке є у лексиці тексту оригіналу [1, c. 67-9].
Переклад реклами вимагає певної підготовки, наявності певних знань, оскільки для виконання якісного
та адекватного перекладу рекламного тексту замало лише зробити його грамотно. Наукові дослідження по© Н. В. Грицькова, М. А. Саметова, 2014

Серія «Філологічна». Випуск 45

221

казують, що оскільки рекламний текст є дуже специфічним, його майже ніколи не вдається передати слово у
слово, бо в такому випадку він втрачає свій зміст та силу впливу чи прагматичну цінність.
До того ж, при перекладі потрібно звертати увагу на естетичні та психологічні особливості аудиторії, її
стереотипи, які можуть дуже відрізнятися у різних країнах. Іноді, коли текст здається смішним для жителів
однієї країни, може викликати нерозуміння чи навіть обурення у інших.
Ось чому необхідно брати до уваги традиційні національні та соціальні особливості, стереотипи поведінки певної аудиторії. Інакше може трапитись те ж саме, як із скандалом з дезодорантом «Рексона», коли його
реклама викликала шквал негативних емоцій у глядачів.
Вони не змогли зрозуміти образ свині, використаний у цьому відеоролику. Створювачі цієї реклами намагалися виправдати себе, кажучи, що під свинею вони розуміють не жінок, які користуються дезодорантом,
а саме неприємний запах. Однак при перекладі така особливість ніяк не була відображена і рекламу, яка до
цього успішно працювала в Чехії та Польщі, довелося зняти з показу, а компанія принесла свої вибачення
жінкам країни.
Це якраз наочний приклад того, що буває, коли текст реклами переклали без прагматичного компоненту
виразу, тобто, без прийняття до уваги самої аудиторії та її менталітету.
Фірмові назви виробів, технологій тощо є дуже поширеними у науковій та, особливо, технічній літературі становлять певні труднощі перекладу через особливості їхнього утворення. За своєю структурою вони
розподіляються на прості, що складаються з одного слова, та складні, що складаються з двох або більше
слів: marblite – «марбліт (мармуровидне скло)», Toyota – «Тойота», Tetra Pack – «тетрапак (термозварювана
картонна пачка у формі тетраедра для молока, соків тощо)», Quick-Rotan – «прилад для керування швацькою
операцією».
Прості фірмові назви часто утворюються шляхом скорочення складних слів або словосполучень: Navstar
(від navigation by stars) – Навстар (глобальна система космічної навігації), Winterm (від Windows terminal) –
термінал «Вінтерм» для роботи з прикладними програмами для операційної системи Windows та з глобальною мережею «Internet». Складні фірмові назви нерідко мають у своєму складі власну назву та загальний
іменник, що визначає вид позначеного власною назвою об’єкту: Orbitest machine – машина Орбітест (для
випробовування якості сталевих труб), HP 600 DeskJet printer – струйний принтер HP 600. Іноді фірмова назва
утворюється від фрази, наприклад, bag-о-matic (від bag of automatic formation) – бегоматик (форматор-вулканізатор шин). Фірмова назва може входити до складу терміну і у перекладі виступати як компонент складного
терміну: Tripol ammonia cycle – амоній-катіснування за методом «Тріпол».
Значна кількість фірмових назв досить швидко стає загальновживаною номенклатурою і має українські
відповідники, зафіксовані у перекладних словниках, наприклад: cellophane – целофан, plexiglass – плексиглас,
aspirin – аспірин, аlniсo – алніко (магнітний сплав алюмінію, нікелю та кобальту), Polaroid – полароїд (фотоапарат), nylon – нейлон, Fortran – фортран.
Фірмові назви звичайно не перекладаються, а транскодуються, тобто транслітеруються або транскрибуються: Coca-Cola – кока-кола, Panadol – панадол, Ford Taurus – Форд-Таурус, Concord – Конкорд, Pentium –
Пентіум, fiberglass – фіберглас. У випадку перекладу нових, невідомих або маловідомих фірмових назв, крім
транс кодування, слід застосовувати пояснення назви, що може подаватися як лівостороннє означення або
у дужках після транскодованої назви: Dicryl – фотополімерний матеріал «Дікрил» (або «Дікрил (фотополімерний матеріал)», tergal – тергал (полісфірне волокно), Naviglade – курсовий і глісадний приймачі системи
посадки з радіо-маяком «Навіглейд», Autodin – автоматична цифрова мережа зв’язку «Автодін». Слід мати на
увазі, що наявні у фірмовій назві англійські літери переносяться без змін у переклад: Triton Х-110 – Тритон
Х-100 (нейтральний детергент), Panasonic KF-2016 fax – факсовий апарат Панасонік KF-2016.
Іноді фірмова назва не транскодується, а перекладається відповідним українським терміном: Ohrnell – підвісний замкнутий транспортер, Technamation – стереодрук. Окремі з таких назв можуть перекладатися обома
способами: Variac – варіак (або «регульований (авто)трансформатор» чи «регульований трансформатор Варіак»). Деякі однослівні фірмові назви можливо перекладати прикметниково-іменниковим словосполученням,
де прикметник утворено від транскодованої фірмової назви, а іменник позначає вид об’єкту: Thiokol – тіоколовий герметик, Руrех – пірексове скло.
Останнім часом у літературі спостерігається тенденція не передавати фірмову назву у перекладі або транскодованій формі, а переносити її в оригінальному вигляді в український, особливо рекламний, текст. Специфіка перекладу рекламних текстів в тому, що при достатньо невеликому розмірі перекладного тексту, часу та
зусиль на його обробку йде дуже багато. Перекладач зобов’язаний досконально вивчити предмет, про який
йдеться, та зрозуміти для себе, що хотів сказати автор тексту, яке посилання закладено в ньому, і як він, за
задумкою автора, повинен взаємодіяти та впливати на аудиторію.
Переклад рекламних слоганів – окрема проблема роботи з рекламними текстами, адже вона має ще більш
яскраво виражену специфіку. Наприклад, при перекладі з англійської на українську слід брати до уваги, що ці
дві мови відрізняються типологічно. Як відомо, англійська мова – аналітична, а українська – синтетична. Це
означає, що в англійській значення виражається через зміну форми слів, а в українській – через поєднання значень декількох слів. Ось чому прямий і дослівний переклад фрази неможливий, а якщо і можна так зробити,
то він не передасть того значення, яке мав на увазі автор.
Наприклад: Johny Walker – Taste life/ Живи, щоб було що згадати.
Рекламний слоган віскі «Джоні Уокер» у дослівному перекладі звучить як «спробуй життя на смак» – досить доречна фраза. Але в англійській мові вона має значно більше смислове навантаження, яке б могло зникнути при перекладі слово у слово. Ось чому необхідно було підібрати більш адекватний варіант, який більш

222

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

точно відображає весь зміст рекламної компанії. І вийшло – «Живи, щоб було що згадати». Це характерний
приклад прагматичної адаптації тексту.
Розглянемо інший приклад. Range Rover – Go Beyond/З висоти положення. Наступний приклад адаптації
без прийняття до уваги оригінального тексту. Range Rover в Україні є однозначною ознакою високого положення, тому упор на цю характеристику повинен бути більш виграшним, вдалим, ніж експлуатація «позашляхових» можливостей, які були використані в оригінальному слогані.
Наведемо ще один цікавий приклад. Coca-cola – The Coke side of life/Все буде кока-кола. За задумом авторів, в цьому випадку відштовхуватись потрібно від того, що Кока-кола – це «добро», «щось гарне». У слогані
очевидно звучить американська приказка «sunny side of the road», яка пізніше перетворилась у вираз «sunny
side of life». В українській мові також є схожий вираз – «світла сторона життя» та «все буде добре». І тепер
видно, що відбувається розрив ідіоми, де предмет, про який йде мова, стає на місце чогось позитивного.
Перевести назву торгівельної марки на перший погляд може здатися менш проблемною задачею. Існують
загальноприйняті методи транскрипції і транслітерації іншомовних слів (хоча другий спосіб на сучасному
етапі використовується дуже рідко). Однак не можна забувати про дуже важливе явище, як іншомовна омонімія. Відомий болгарський перекладач С. Флорін у своїй книзі «Муки переводческие» ставить запитання:
«Що робити, наприклад, коли правильна транскрипція іншомовного імені виявиться омонімом вульгарного,
непристойного чи просто комічного слова у мові перекладу?» [4, c. 79]. Це питання особливо важливе для
рекламних текстів. Не можна сподіватися на успіх рекламної компанії, якщо назва бренду чи окремого товару
буде викликати, у носіїв тієї чи іншої мови, відповідної реакції, на яку виробник не робив ставку. Можливо
у споживача виникнуть якісь позитивні асоціації з продуктом, на які виробник не розраховував. Однак, найчастіше ми зустрічаємося з прямо протилежними ситуаціями.
Всесвітньо відома автомобільна компанія Ford може «похвалитися» великим досвідом у цьому питанні.
Так, Fierra – не надто дорогий вантажний автомобіль, який призначений для розвинених країн, дуже погано
продавався у Латинській Америці. Справа в тому, що іспанське fierra означає «стара людина».
Компанія Coca-cola на відміну від попередньої компанії підходить до реклами в інших країнах дуже відповідально та ретельно ставиться до цього, у тому числі і з лінгвістичної точки зору. По-перше, сам логотип
не завжди зберігає свій звичайний вигляд. Наприклад, в арабських країнах та у Китаї серед популярних білих
букв на червоному фоні неможливо знайти жодного символу латинського алфавіту. Перекладачі вирішили
використати транслітерацію, щоб наблизити рекламний образ до звичайного споживача у цих регіонах. Там,
де латиниця не є розповсюдженою, як у Європі та на батьківщині торгівельної марки – в Америці. По-друге,
основне ядро рекламного слогану, дієслово «enjoy», при перекладі на різні мови дуже змінюється. Достатньо
згадати український варіант «пийте». Маркетологи компанії пояснюють такі зміни бажанням уникнути небажаних чуттєвих конотацій прямого перекладу – «насолоджуйтесь». Таку роботу ця торгівельна марка проводила в кожній країні, намагаючись якомога адекватніше передати філософію своєї компанії.
Перекладач повинен не тільки відчувати дух тієї чи іншої торгівельної марки, а й бездоганно володіти
мовою тексту оригіналу. Також йому необхідно мати здібність передбачати комунікативний ефект реклами
у мові перекладу. Про це дуже вдало сказав Л. Латишев: «Віднімаючи від своєї індивідуальної реакції на вихідне повідомлення, моменти, які зумовлені особистим ставленням, смаками, особистим життєвим досвідом,
перекладач отримує лінгвістичну реакцію, яка в силу його мовної компетентності, в значній мірі наближується до середнього значення реакції мовного колективу» [3, c. 23].
Будучи частиною світового медіапростору та соціокультурним явищем, реклама обов’язково відображає менталітет країни, де її створювали. Французький теоретик та практик рекламної справи Жан-Марі Дрю у своїй книзі «Ломая стереотипы» помітив характерні особливості реклами різних європейських та й не тільки європейських країн.
Для американської реклами, насамперед, характерне прагматичне установлення на продаж. Американський рекламіст обов’язково використає слова «Купуйте» чи «Продається» у 30-ти секундному відео ролику, що рідко зробить француз чи британець. У більшості американських роликів (70%) герой каже прямо у
камеру, а на європейських екранах таких роликів лише 10%. В Америці, як і в інших країнах, вербалізація
традиційно йде попереду образу, тому такі реклами є «копірайтерськими», тобто її основа – це гарний текст
та яскравий слоган. Але найголовніша відмінність у творчих підходах європейських та американських рекламістів у тому, що у США прийнято використовувати рекламні образи, у яких йдеться про сильні почуття та їх
перебільшену демонстрацію на екрані телевізора, тоді як європейська та азіатська реклами більш стримані та
звернені до тонких емоцій [2].
Недоговореність – це друга натура британської реклами, взірець стриманості. Англійці культивують інтелект, але так, щоб це було непомітно. Вони вважають, що якщо звернення дуже банальне, його буде просто
зрозуміти і така реклама їх дратує. Ось чому іноді англійські рекламісти балансують на межі абсурду і дивного гумору, показуючи рекламний продукт, який погано піддається розумінню сторонньої людини. Наведемо
декілька слоганів, в яких переклад безеквівалентних реалій або стали перекладацькою вдачею, або стали причиною перекладацьких провалів (основна складність при цьому – когнітивна домінанта при перекладі. Тобто
необхідно зберегти, насамперед, назву компанії).
1. Sony: LIKE.NO.OTHER/ Соні: ПОДІБНИЙ.НІ.ІНШИЙ/ Соні: несхожий на інших. У цьому випадку слова у перекладі також повинні утворювати фразу, але при цьому не втратити свій зміст. У першому випадку
– зміст втрачено. У другому – втрачена естетична інформація, яка є у пунктуації.
2. Sharp: Sharp Minds, Sharp Products/ Sharp: Гострий Розум, Гострі Продукти. Тут передається гра слів
(sharp – гострий). Але якщо словосполучення «гострий розум» ще можна зустріти в українській мові, то «гострі продукти» – перекладацька невдача. В будь-якому випадку втрачається омонімія з назвою бренду.
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3. CITIBANK: The CITI Never Sleeps/ CITI ніколи не спить. Неможливо не помітити натяк на фразу з пісні
«Moscow never sleeps», оскільки тут навіть ще є і співзвучність назви банка CITI зі англійським словом «city»
яке означає місто.
4. Чіпси Pringles: Once you pip, the fun don’t stop/ Чіпси Pringles: Одного разу хруснув, відразу забув про
смуток. Очевидна перекладацька вдача, адже збережена і когнітивна, і емоційна, і естетична інформація.
5. US Airlines: Fly with Us/ Літай з US Airlines. Гра слів, викликана омонімією назви авіакомпанії US із займенником «us» («нами») не може бути відображена у перекладі, оскільки необхідно передати когнітивний
компонент «US». Ось чому слоган у перекладі втрачає емоційні та естетичні компоненти.
6. Фотоапарати Minolta: Zoooooom. When you can’t get to the picture, freedom zoom brings the picture to you/
Коли ти не маєш змоги дотягнутись до прекрасного, незалежний зум наближжжжжжує його до тебе. Досить
вдале збереження естетичної інформації у вигляді звуконаслідування. Крім того, цей ефект ще розміщений у
паралельних за змістом словах.
Таким чином, при перекладі реклами перекладач зобов’язаний вносити корективи у текст оригіналу з
урахуванням соціокультурних та психологічних аспектів споживача. Внесення таких виправлень необхідне
для забезпечення адекватності сприйняття тексту перекладу споживачем реклами.
Перспективи подальших розвідок у цьому питанні ми вбачаємо у вивченні різноманітних підходів до
перекладу промислової реклами.
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МЕТАФОРИ ПРИ ПЕРЕКЛАДІ
АНГЛОМОВНОГО НАУКОВОГО ТЕКСТУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Стаття присвячена дослідженню стилістичного прийому метафори. Проаналізовано засоби перекладу
метафори у рамках наукового тексту з англійської мови на українську з урахуванням мовних особливостей
українського наукового тексту.
Ключові слова: науковий текст, метафоризація, термінована метафора, перекладацькі трансформації.
Статья посвящена исследованию стилистического приема метафоры. Проанализированы способы перевода метафоры в рамках научного текста с английского языка на украинский с учетом языковых особенностей украинского научного текста.
Ключевые слова: научный текст, метафоризация, терминированная метафора, переводческие трансформации.
The article presents the study of metaphor as the stylistic device. The ways of translation of metaphor in the frame
of scientific text from English into Ukrainian in view of language peculiarities in Ukrainian scientific text are analyzed.
Key words: scientific text, metaphorization, terminological metaphor, translation transformations.

Формування антропоцентричної парадигми в мовознавстві на рубежі тисячоліть поглибило усвідомлення
ролі людського чинника в мові. Антропоцентрична парадигма збагатилася новими лінгвістичними напрямами, одним із яких є когнітивна лінгвістика. У світі когнітивних теорій «вербалізація знань представлена
абсолютно новими мовними механізмами перебудови семантики мовних одиниць, головним з яких є метафоризація» [7, с. 7]. Сучасна когнітивна лінгвістика схиляється до того, щоб вважати метафору не тропом,
який покликаний прикрасити мову та зробити образ більш зрозумілим, а формою мислення [9, с. 297], тобто в
центрі уваги дослідників знаходиться не комунікативна функція метафори, а її когнітивні … функції [6, с. 86].
Метафоризація є засобом семантичного перетворення, засобом створення нових абстрактних найменувань,
яких не вистачає у мові, за допомогою переносу значень слова [4, с. 25].
Твердження про те, що когнітивні метафори охоплюють усю сферу людського досвіду та мають значний
«когнітивний потенціал» [10, с. 56], підкріплюються багаточисельними дослідженнями концептуальної метафори, що стосуються практично більшості сфер людської діяльності. З’явилися дослідження метафори у різних типах дискурсу: політичному [2], економічному [1], медичному [8], рекламному [5], науковому [3] та ін.
Функціональний стиль англійського науково-технічного дискурсу, як і інші функціональні стилі, має свої
відмінні риси, які проявляються у спеціально відпрацьованих та спеціально відібраних мовних засобах. Домінуючим фактором організації мовних засобів у науковому стилі є їх узагальнено-абстрактний характер на різних рівнях мовної системи. Оскільки основними функціями стилю наукового тексту є відображення дійсності
та зберігання знань, отримання нового знання, передача спеціальної інформації, то мислення у даній сфері
діяльності носить узагальнений, абстрагований, логічний характер. Однак, важливу роль у фіксації нових
наукових результатів відіграє метафоризація. Застосування метафори дозволяє оптимізувати вплив на одержувача інформації завдяки схованим ментальним механізмам, тому її застосування у створенні професійно
маркованих текстів і термінології цілком виправдано. Метафоричні номінації лежать у підґрунті фундаментальних понять багатьох галузей науки.
Використання метафори в наукових текстах, здавалося б, дисгармоніює з багатьма параметрами наукового дискурсу, наприклад, суперечить основним вимогам до наукової термінології – чіткості номінації, тобто
відповідності терміна поняттю та його однозначності, абстрактності, узагальненості, підкресленої логічності
викладення, які надають англійській науковій мові єдину функціонально-стилістичну забарвленість. Однак,
відбиваючи об’єктивні властивості об’єкта чи явища, що розглядається, англійська наукова проза може передавати відношення та оцінку автора до предмету вивчення. Це здійснюється завдяки використання стилістичного прийому метафори, яка здатна висловлювати гіпотезу, забезпечуючи особливий вектор осмислення
об’єкту, що вивчається.
В англійській науковій прозі метафоризація як засіб вираження авторської оцінки може бути використана
при певних умовах. Використання в науково-технічних текстах точних, недвозначних формулювань, позбавлених конотативності, призводить до появи особливого типу метафори, що є характерною для наукової мови
– метафори, що є емоційно нейтральною. Поява образної мовної одиниці у контексті, якій потребує викладення думок у чітких, системних формулюваннях и має у своєму підґрунті безобразні мовні засоби, сприяє
тому, що ця одиниця позбавляється своєї індивідуальності та контрастності й переходить до розряду стійких
сполучень (кліше) англійської наукової прози. В науково-технічних текстах марковані форми категорії кліше
практично витісняють всі інші категорії. Науковий стиль характеризується абсолютним переважанням таких
мовних засобів, у яких категорія конотативності немаркована. Іншими словами, вживання образних засобів в
англійській науковій прозі має системний, уніфікований та виключно раціональний характер. Саме раціональність використання метафори в англійському науковому тексті виявляється у певних обмеженнях, які накладаються на метафоричну образність. Це виражається в тому, що в науковому англомовному дискурсі широко
використовується мовна (неоригінальна) метафора, що має стійкий, зафіксований словником характер, і не
викликає будь-які додаткові образи або емоційно забарвлені асоціації. Наступні приклади можуть продемон© Н. М. Гудкова, 2014
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струвати цей феномен: «to call sth into play – IDM to make use of sth» [11, с. 166] (приводити в дію, залучати);
«to cast/shed/throw light on sth – IDM to make a problem easier to understand» [11, с. 744] (вносити ясність у); «to
call sth into question – IDM to doubt sth or make others doubt sth» [11, с. 166] (піддавати сумніву, заперечувати);
«time is ripe for – ready or suitable for sth to happen» [11, с. 1104] (настав час для); «to beg the question – IDM to
make sb want to ask a question that has not yet been answered» [11, с. 99] (ставити, задавати питання); «to be rich
in examples – containing or providing a large supply of examples» [11, с. 1098] (містити велику кількість прикладів); «a wealth of information – a large amount of information» [11, с. 1465] (велика кількість інформації) та ін.
Such assessments investigating the effects of input are demonstrating the short-term effects of input that focuses
on form but shed no light on whether the effects of such input are transient or truly acquired as part of the learner’s
internalized system.
This begs the question as to whether manipulated or enhanced input and output that focuses on form leads to
long-term acquisition of these target structures or whether such gains are results of short- term cognitive strategies.
Сучасна англійська наукова проза використовує метафору для опису властивості предмету чи явища, і
тому цей стилістичний прийом опиняється у контексті, що насичений термінами та термінологічними словосполученнями, які можуть бути вжиті як безпосередньо у структурі самої метафори, так й в її найближчому
контекстному оточенні. Можна сказати, що внаслідок стійкості форми та відтворюваності у науково-технічному тексті метафора набуває термінологічного характеру.
Термінована метафора являє собою явище, цілком характерне для англійської наукової прози. Така метафора втрачає значну частку притаманної їй образності, а також можливість двоякого тлумачення. Термінована метафора не є іностилевим елементом в англійському науковому тексті, вона використовується виключно
в інформативних цілях, не викликає емоційних асоціацій і тому є естетично «ущербною». Це можна побачити
у наступних прикладах:
Central to second language acquisition (SLA) theory, research, and pedagogy is the identification of the variety
of input (language reception) and output (language production) that best leads second language learners toward
mastery of their target language.
This makes the apparent paradox, called the twin paradox.
Незважаючи на те, що англійська наукова проза підпорядковує своїм цілям, нейтралізує та позбавляє
образності такий індивідуалізований, емоційно-стилістичний прийом, як метафора, переклад останньої на
українську мову може викликати суттєві труднощі. Порівняльний аналіз англо-українських перекладів демонструє суттєві розбіжності між англійської та української мовами у використанні стилістично забарвлених
лексичних засобів у наукових текстах. Якщо в англійській мові використання стилістично забарвлених лексичних засобів є характерним для наукових матеріалів, то в українських наукових текстах воно, як правило, не
спостерігається. Порівняльний аналіз англо-українських науково-технічних перекладів свідчить про значно
більшу лексико-стилістичну однорідність українських наукових текстів, які значно менше насичені стилістично забарвленими елементами.
Метафора в англійських наукових текстах є стійкою, обмеженою складовою, яка повторюється в науковому контексті. Тим не менш, вона є засобом індивідуально-авторської оцінки. І головним завданням при перекладі є розпізнавання змісту, який автор вкладає у метафору, особливо якщо йдеться про мовну метафору. У
таких випадках при дослівному перекладі неможливо забезпечити основну умову перекладу – збереження
формально-логічного стилю. Для того, щоб переклад чітко відповідав нормам українського наукового тексту,
необхідно певним чином адаптувати оригінал за допомогою лексико-стилістичних трансформацій, основною
з яких є нейтралізація емоційно-забарвлених елементів.
Розглянемо приклад перекладу на українську мову метафори, представленої в англійському науковому
тексті: From a theoretical standpoint, the results of the present investigation seem to have cast some light on the
nature of this project / З теоретичної точки зору представляється, що результати цього дослідження внесли
деяку ясність у сутність даного проекту.
Словники дають наступні варіанти перекладу на українську мову метафори to cast light on, що присутня
у поданому реченні: «проливати світло на», «вносити ясність у». Зважаючи на специфіку українського наукового тексту, перекладач вибирає нейтральний еквівалент «вносити ясність у», позбавляючи метафору її
образності і роблячи контекст більш однорідним з погляду емоційності.
Значно більшу складність для перекладу представляють мовні (неоригінальні) метафори, тому що потрібний український еквівалент не відображено у словниках, хоча при перекладі можна відштовхнутися від прямих значень цих слів. Однак нерідко доводиться вдаватися до різних лексико-стилістичним трансформацій,
щоб адекватно передати значення відповідного слова з урахуванням контексту. Наприклад, DeWitt hijacked
the Schrodinger equation, named for the great Austrian physicist who created it / Де Вітт скористався рівнянням
Шредінгера, що отримало назву на честь видатного австрійського фізика, який його сформулював.
У словнику є два значення дієслова to hijack, які допомагають обрати потрібний варіант при перекладі:
«захопити транспортний засіб (головним чином літак) з метою переміщення в нове місце призначення або виконання певних вимог державою в обмін на безпеку пасажирів»; «використовувати подію, захід, спеціально
влаштоване іншими, для досягнення своїх цілей». На підставі цих визначень можна зробити припущення, що
Де Вітт скористався рівнянням, створеним іншим ученим, для розвитку своїх власних теорій. Тому при перекладі пропонується нейтральний варіант перекладу даної метафори – «скористався».
Вивчення особливостей (зокрема лексичних) функціонального стилю англійської наукової прози представляє великий інтерес для дослідників і може здійснюватися на основі двох підходів, що розглядають 1) постійні ознаки наукового тексту і 2) так звані «чужорідні» елементи та їх функціонування в науковому тексті.
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У рамках другого підходу в англійському науковому тексті досліджується стилістичний прийом метафори,
яка може використовуватися у науковому дискурсі за певних умов. Використання в науковій прозі точних,
недвозначних формулювань, позбавлених коннотативності, призводить до появи особливого типу метафори,
характерного для наукової мови – метафори, нейтральної і позбавленої своїх емоційних якостей.
Таким чином, переклад метафори з англійської мови на українську у наукових текстах викликає значні
труднощі, оскільки в англійському тексті використання стилістично забарвлених лексичних засобів є більш
характерним, ніж в українському. Для того, щоб переклад чітко відповідав нормам українського наукового
тексту, необхідно певним чином адаптувати оригінал за допомогою лексико-стилістичних та лексико-семантичних трансформацій, основною з яких є нейтралізація емоційно-забарвлених елементів.
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ПЕРЕКЛАД УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ІСТОРИЗМІВ У РОМАНІ Ч. ДІКЕНЗА
«ПРИГОДИ ОЛІВЕРА ТВІСТА»
Переклад українською мовою історизмів у романі Ч. Дікенза «Пригоди Олівера Твіста». Дейнеко І. А.
Статтю присвячено питанню відтворення в українських перекладах В. Черняхівської 1929 р. (у ред. 1963 р.) та
М. Пінчевського, Г. Пінчевської-Чекаль та О. Тереха 1987 р. історизмів роману Ч. Дікенза «Пригоди Олівера
Твіста». Розкрито поняття «історизм», подано найяскравіші приклади, зроблено висновки про перекладацькі
стратегії.
Ключові слова: історизми, художній переклад, художній стиль, Ч. Дікенз, форенізація, доместикація.
Перевод на украинский язык историзмов в романе Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Дейнеко И. А. Статья посвящена вопросу воспроизведения в украинских переводах 1929 г. (в ред. 1963 г.) и 1987 г.
историзмов романа Ч. Диккенса «Приключения Оливера Твиста». Раскрыто понятие «историзм», приведены
самые яркие примеры, сделаны выводы о переводческих стратегиях.
Ключевые слова: историзмы, художественный перевод, художественный стиль, Ч. Диккенс, форенизация, доместикация.
Translation into Ukrainian of Historicisms in Ch. Dikens’ Novel «Oliver Twist». Deineko I. A. The article deals
with the issue of rendering of historicisms of Ch. Dickens Novel «Oliver Twist» in the Ukrainian translations of 1929
(ed. 1963) and 1987. The term «historicism» is defined, the most vivid examples are cited, the conclusion is made
concerning the translation strategies.
Key words: historicisms, belles-lettres translation, literary style, Ch. Dickens, foreignization, domestication.

Ч. Дікенз писав романи, викриваючи гострі соціальні проблеми Англії ХІХ ст. У своїх творах він змальовував
картину тогочасного суспільства якомога більш реалістично, а для цього йому доводилося вводити в текст велику
кількість дрібних деталей, що відображали реалії навколишнього світу. Але вже в ХХ ст., коли творчу спадщину
Ч. Дікенза перекладали українською мовою, ціла низка лексичних одиниць перейшла до розряду історизмів.
На думку Л. Богачевської [2] та О. Левицької [8], Ч. Дікенз постає в уяві українського читача переважно як
дитячий письменник. Отже, виникає проблема: як перекладачам вдалося адаптувати незрозумілі українським
дітям історизми, при цьому зберігаючи неповторний стиль автора та унікальну атмосферу його роману «Пригоди Олівера Твіста»? На матеріалі видання роману англійською мовою 1838 р. і його професійних українських перекладів В. Черняхівської 1929 р. (у ред. 1963 р.) [5] та М. Пінчевського, Г. Пінчевської-Чекаль та
О. Тереха 1987 р. [4] шляхом зіставлення оригінального тексту і текстів перекладів, застосовуючи статистичний аналіз для визначення частотності вживання лексичних одиниць, що досліджуються, ми зробимо спробу
встановити, до яких стратегій вдавалися перекладачі, відтворюючи історизми.
У нашому дослідженні історизм визначаємо за М. Голянич як «застаріле слово, яке не має синоніма у
сучасній літературній мові і вийшло з ужитку через зникнення реалії, яку воно позначає» [3, с. 94]. Доповнимо за О. Ахмановою: «причиною виходу слова з ужитку вважається невідомість позначуваного предмета як
реальної частини повсякденного побуту мовців» [1, с. 185]. Зазначимо, що Р. Зорівчак встановила, що реалія
має не лише національне, але й історичне забарвлення [6, с. 39]. Тоді, розглядаючи історизми як реалії в художньому тексті [7, с. 209], можемо застосувати класифікацію способів передачі реалій за І. Лівицькою: транскрипція (транслітерація), переклад (заміна), неологізм, приблизний переклад, контекстуальний переклад [9,
с. 176], а також перекладацький коментар, оформлений як виноска (примітка).
Виокремимо найбільш значущу групу історизмів – назви професій і посад. Перший приклад стосується
учня аптекаря: за функціями це радше помічник лікаря, проте другий варіант перекладу нівелював би історичні реалії. До речі, у перекладі 1929 р. немає роз’яснення поняття парафія. Натомість воно є в примітках до
перекладу 1987 р.: адміністративний, а не церковний, як було раніше, район в Англії.
There was another old woman watching by the bed; the parish apothecary’s apprentice was standing by the fire,
making a toothpick out of a quill [10].
Інша стара доглядальниця сиділа побіч ліжка хворої, а край каміна стояв парафіяльний аптекарський
учень і обстругував гусяче перо на шпичку для зубів [5, c. 185].
Коло ліжка сиділа інша стара богаділка, а перед каміном стояв учень парафіяльного аптекаря, вистругуючи з гусячого пера зубочистку [4].
У перекладі 1929 р. візник постає фурманом (нім. Fuhrmann – візник).
That night, and the next, and the next again, the spy sat booted and equipped in his carter’s dress: ready to turn
out at a word from Fagin [10].
Увесь цей вечір і кілька наступних шпиг просидів удома, знову переодягнений сільським фурманом, готовий стати до роботи за першим словом старого [5, c. 349].
Увесь той вечір і кілька наступних шпигун просидів у повному спорядженні візника, готовий узятися до
діла за наказом старого [4].
Значення слова констебль впродовж століття змінилося: з ХХ ст. це найнижча посада поліції Великобританії, у ХІХ ст. – поліцейський, призначений місцевою владою для охорони громадського порядку.
The constable nodded profoundly. He said, if that wasn’t law, he would be glad to know what was [11].
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Констебль глибокодумно кивнув головою і сказав, що коли це запитання незаконне, то він не знає, що ж
тоді вважати законом [4].
Констебль глибокодумно кивну головою і відповів, що коли це питання незаконне, то тоді він узагалі не
знає, що таке закон [5, c. 230].
У тексті оригіналу слово beadle вживається 100 разів. Рівно стільки ж разів зустрічаємо його (бідл) в перекладі 1987 р. Незрозумілий термін супроводжується приміткою: найнижчий урядовець в різних англійських
установах, який мав стежити тільки за порядком та виконанням розпоряджень начальства. Парафіяльний
бідл безконтрольно розпоряджався долею бідняків як у робітному домі, так і за його межами. А в перекладі
В. Черняхівської цей термін адаптовано як парафіяльний сторож.
A field-marshal has his uniform; a bishop his silk apron; a counsellor his silk gown; a beadle his cocked hat [10].
Фельдмаршал має свій мундир, єпископ – шовкову рясу, адвокат – шовкову мантію, парафіяльний сторож – трикутного капелюха [5, c. 274].
Фельдмаршал має свій мундир, єпископ – шовкову сутану, адвокат – шовкову мантію, парафіяльний бідл
– трикутного капелюха [4].
У ХІХ ст. головним способом пересування дорогами залишалися карети. Найбільш поширеним у тексті
словом на позначення карети є coach, його зустрічаємо 26 разів.
The book-stall keeper got into the coach; and away they drove [10].
Книгар скочив у карету, і вони помчали вулицею [5, c. 91].
Книгар сів у карету, й вони поїхали [4].
По дванадцять разів в тексті оригіналу вживаються слова carriage та chaise; ще двічі використовується
chariot. Зазвичай Дікенз послуговується цими слова для розрізнення в тексті різних видів карет: carriage –
екіпаж, карета (найбільш загальний термін), chaise – легка карета, chariot – фаетон, легкий прогулянковий
екіпаж. Проте терміни coach та carriage як найбільш загальні можуть у тексті твору замінювати інші слова на
позначення карет.
All this time, Mr. Giles, with the white nightcap on, had been sitting on the steps of the chaise [10].
Тим часом містер Джайлз сидів на східцях карети зі своїм білим ковпаком на голові [5, c. 257].
Тим часом містер Джайлз у своєму білому ковпаку сидів на приступці карети [4].
‘Did you ever know a man come out to do either, in a chariot and pair, you ridiculous old vampire?’ said the
irritable doctor [10].
– А чи ви бачили коли, чортове помело, щоб люди їздили грабувати в каретах? – роздратовано скрикнув
лікар [5, c. 243].
– Чи бачив ти коли, щоб грабувати приїздили в кареті, старий вовкулако? – роздратовано скрикнув лікар [4].
Двічі згадується відкритий екіпаж – кабріолет. Ч. Дікенз п’ять разів у тексті підкреслює, що екіпаж було
винайнято.
A hackney-cabriolet was in waiting [10].
Перед будинком стояв найманий кабріолет [5, c. 162].
Перед будинком чекав найманий кабріолет [4].
Окремо стоїть поняття карети, у якій подорожують на великі відстані. Дікенз розрізняє travelling-carriage,
що призначена переважно для перевезення людей, і mail-coach, яка возить як людей, так і пошту й інші вантажі.
The events narrated in the last chapter were yet but two days old, when Oliver found himself, at three o’clock in
the afternoon, in a travelling-carriage rolling fast towards his native town [10].
Всього лише по двох днях після подій, що про них йшлося в попередньому розділі, о третій годині дня дорожня карета швидко під’їздила до міста, де народився Олівер [5, c. 397].
Минуло тільки два дні після подій, про які йшлося в попередньому розділі, а о третій годині третього дня
Олівер уже мчав у дорожній кареті до свого рідного міста [4].
Thus, they had toiled along the dusty road, taking little heed of any object within sight, save when they stepped
aside to allow a wider passage for the mail-coaches which were whirling out of town [10].
Так вони чвалали битим курним шляхом, понуро дивлячись під ноги й не звертаючи ні на що уваги,– тільки
часом збочували, щоб дати дорогу поштовим каретам, які навзаводи неслися з міста [5, c. 321].
Так вони плентали помалу курним шляхом, ні на що не звертаючи уваги і тільки мовчки сходячи на узбіччя,
коли з Лондона їм назустріч мчали поштові карети [4].
Із часом змінилося розуміння деяких топонімів. Так, сучасне лондонське Сіті – діловий, у першу чергу,
банківсько-фінансовий центр міста. У Дікенза мова йде про стару частину Лондона, огороджену в Середньовіччі міським муром.
As they approached the City, the noise and traffic gradually increased; when they threaded the streets between
Shoreditch and Smithfield, it had swelled into a roar of sound and bustle [10].
Що ближче до Сіті, то більше було шуму й екіпажів на вулицях, а в районі між Шордічем та Смітфілдом
шум перейшов у гудіння й почалася штовханина [5, c. 166].
Що ближче до центру, то більше було на вулицях екіпажів і людського гомону, а квартали між Шордічем
і Смітфілдом уже сповнились оглушливого галасу, і важко було протовпитись [4].
Брайдуел (Bridewell) – виправна в’язниця в Лондоні, зокрема для повій, з дуже суворим режимом. Така
примітка міститься в обох перекладах.
Офіційним перекладом the Borough of Southwark є боро Саутворк. Щоб уникнути зайвих тлумачень, в обох
перекладах його названо передмістям.
Найяскравішим прикладом адаптації є переклад слова bob (розм. шилінг).
I’m at low-water-mark myself – only one bob and a magpie [10].
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У мене самого тепер кишеня вітром підбита – тільки щиглик і сорока [5, c. 68].
У мене самого тепер кишеня вітром підбита, тільки й маю, що срібняка й мідяка [4].
Так чи інакше, перекладачі не стали заглиблюватися в глибину змісту терміну chancery (оф. The Chancery).
Мова йде про суд лорда-канцлера, до 1873 р. верховний суд Англії, де розглядалися майнові справи. Сам
Ч. Дікенз намагався захистити в цьому суді власні авторські права, вимагаючи покарання для нечесних видавців, що друкували його книги без належного дозволу. Натомість на судову тяганину було витрачено коштів
більше, ніж можна було отримати компенсацій.
Thirty or forty years ago, before losses and chancery suits came upon it, it was a thriving place; but now it is a
desolate island indeed [10].
Років тридцять – сорок тому, доки банкрутство та судова тяганина не сплюндрували дощенту цієї місцевості, тут било життя, а тепер це справжня пустеля [5, c. 387].
Тридцять чи сорок років тому, до того як банкрутство й тяганина в канцлерському суді розорили цю
місцевість, вона процвітала, а тепер це справжнісінька пустка [4].
До юридичної тематики належить ще один уривок. Термін the Bar активно вживається, а отже не є історизмом, попри те, що йому вже декілька століть. Загальновживаний переклад – адвокатська практика, юридична
діяльність. А от перекладати українською мовою терміни brief та motion of course не стали, оскільки вони
згадуються лише мимохідь.
I should say that he was bred a lawyer, and quitted the Bar in disgust because he had only one brief and a motion
of course, in twenty years, though whether that is recommendation or not, you must determine for yourselves [10].
Він дістав юридичну освіту, але спересердя відцурався свого фаху, бо, бачите, за двадцять літ йому доручили вести лише одну справу; наскільки це його рекомендує як адвоката – вважайте самі [5, c. 319].
Він здобув юридичну освіту і з огидою відмовився від адвокатської практики, бо за двадцять років йому
випало вести лише дві незначні справи, – а чи можна це вважати рекомендацією, чи ні – судити вам [4].
Серед речей повсякденного вжитку в тексті виділяються черевики bluchers. Вони мають дві ключові властивості: вони високі і зав’язуються на шнурки. Саме їх і відтворили в перекладі.
He was, altogether, as roistering and swaggering a young gentleman as ever stood four feet six, or something less,
in the bluchers [10].
Загалом це був найхвацькіший і найчванькуватіший молодий джентльмен у чотири фути шість дюймів
заввишки разом із закаблуками своїх високих черевиків [5, c. 68].
Загалом це був чванькуватий, самовпевнений ферт, – дарма що зріст його разом із закаблуками шнурованих черевиків не перевищував чотирьох з половиною футів [4].
Переклад М. Пінчевського, Г. Пінчевської-Чекаль та О. Тереха 1987 р. [4] містить громіздкі примітки та
вводить в текст транскрибовані запозичення (beadle – бідл) для відтворення стилю Ч Дікенза й реалій Англії
ХІХ ст. Мова йде про застосування принципу форенізації. Переклад В. Черняхівської 1929 р. (у ред. 1963 р.)
[5] полишає читача один на один з текстом, проте не залишає жодних питань, адже виконаний на принципах
доместикації (coachman – фурман, beadle – парафіяльний сторож). Обидва переклади об’єднує те, що вони
уникають вживання надто складних специфічних термінів (borough – передмістя, chariot/carriage/coach – карета), адже українські тексти орієнтовані на дитячу аудиторію.
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РУСИЗМИ В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ ТРИЛОГІЇ ДЖ. ҐОЛЗВОРЗІ
«САГА ПРО ФОРСАЙТІВ»
Русизми в українському перекладі трилогії Дж. Ґолзворзі «Сага про Форсайтів» Дейнеко І. В. У нашій
статті ми розкриваємо певні аспекти стилю О. Тереха в його перекладі трилогії «Сага про Форсайтів» Дж.
Ґолзворзі, зокрема вплив на працю русифікації, що проявляється у деяких випадках вживання русизмів у тексті
перекладу. Наводимо уривки з текстів оригіналу та російського й українського перекладів для виявлення та
аналізу вживання русизмів, а також запропоновані варіанти перекладу на українську мову.
Ключові слова: стиль перекладача, русизми, кальки з російської мови, О. Терех, художній переклад.
Русизмы в украинском переводе трилогии Дж. Голсуорси «Сага о Форсайтах» Дейнеко И. В. В нашей
статье мы раскрываем некоторые аспекты стиля А. Тереха в его переводе трилогии «Сага о Форсайтах»
Дж. Голсуорси, а именно влияние на работу русификации, что проявляется в некоторых случаях использования русизмов в тексте перевода. Также приводим некоторые отрывки текстов оригинала и русского и
украинского перевода для выявления и анализа употребления русизмов, а также предложенные варианты
перевода на украинский язык.
Ключевые слова: стиль переводчика, русизмы, кальки с русского языка, А. Терех, художественный перевод.
Russianisms in the Ukrainian translation of the trilogy «The Forsyte Saga» Deineko I. V. Some aspects of Ukrainian
translator O. Terekh’s style are explored based on his translation of «The Forsyte Saga» by J. Galsworthy, namely
the influence of russification policy on his work, the occurrence of Russian calques in the translation of the trilogy.
The extracts from the original work as well as its Russian and Ukrainian translations are juxtaposed in order to
investigate the nature of the loan translations from Russian into Ukrainian and to propose the Ukrainian alternative
to the Russianisms.
Key words: translator’s style, Russianisms, Russian calques, O. Terekh, belles-lettres translation.

Як відомо, в другій половині ХХ століття перекладацький процес в Україні супроводжувався деякими
труднощами, здебільшого позалітературного характеру. І хоча прямої заборони радянської цензури на переклад класики іноземної літератури не було, перевага все ж надавалась творам, у яких звучала критика капіталістичного ладу. Певною мірою до таких творів можна віднести і трилогію Дж. Ґолзворзі «Сага про Форсайтів», у якій автор негативно висловлюється про форсайтівський інстинкт власності, бажання володіти, їх
схиляння перед грішми, які вважаються мірилом всіх речей для форсайтів усіх мастей.
У нашій праці, однак, ми зосереджуємось не на ідеологічній складовій, а власне на окремих особливостях
перекладу трилогії, виконаним О. Терехом у 1975 р. При розгляді цього перекладу можна відмітити, що він
виконаний дуже близько до тексту, без купюр, точно, повно, достовірно. Перекладач майстерно передає вишуканий рафінований стиль письменника, водночас послуговуючись багатством та розмаїттям української
мови. При зіставленні з оригіналом українського та російського перекладів слід відмітити, що О. Терех не
йшов шляхом перекладу перекладу, як це іноді робилось у роки радянської України, коли досить часто твори
перекладались російською, а вже потім з російської на інші національні мови, що, безперечно, знижувало цінність таких праць, призводило до калькування та вживання недоречних російських зворотів. Проте в умовах
тотальної русифікації, коли навіть у словниках всіляко обмежувались питомо українські слова та функціонували здерті з російської варіанти, надзвичайно складно уникнути впливу такого явища.
Наше дослідження ґрунтується на виявленні окремих випадків вживання О. Терехом русизмів у перекладі
трилогії Дж. Ґолзворзі, цитати з українського перекладу ми наводимо поряд з російськими відповідниками,
які були перекладені на російську в 1958 р. Н. Волжиною, М. Богословською-Бобровою, Н. Воропян та М.
Лоріє, яка переклала обидві інтерлюдії. Після обох перекладів ми наводимо власне оригінал. Ми не ставимо
за мету порівняльний аналіз російського та українського перекладу, а звертаємо увагу виключно на русизми в
українському та прослідковуємо добір слів у російському, намагаючись виявити, чи є помітним деякий вплив
російського перекладу на український.
Отож, одним з випадків вживання русизмів уважаємо слово «піднос», і хоча серед фахівців і немає чітко
сформованої думки щодо того, чи дійсно воно є русизмом, ми погоджуємося з тим, що для української мови
було б доречніше вживати слово «таця», і наводимо його поруч з іншими прикладами. Також варто зазначити,
що перекладач вдається до нього лише тричі:
«Двері в їдальню були відчинені, газ прикручений, на чайному підносі шипіла спиртівка і поряд, на обідньому столі, спокійнісінько дрімала кішка».
«Дверь в столовую была отворена; газ прикручен; на чайном подносе шипела спиртовка, рядом, на столе,
с совершенно беззастенчивым видом спала кошка».
«The door of the dining-room was open, the gas turned low; a spirit-urn hissed on a tea-tray, and close to it a
cynical looking cat had fallen asleep on the dining-table».
«Щодня він робив пліт із вішалки для рушників, чайного підноса й подушок».
«Каждый день он сооружал плот из вешалки для полотенец, чайного подноса и своих подушек».
«He made a daily raft out of the towel stand, the tea tray, and his pillows».
«Вона принесла на підносі невеличкий чайник, дві чашечки і срібну скриньку з сигаретами».
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«Она принесла на подносе маленький чайник, две чашечки и серебряный ларчик с папиросами».
«She brought in a little pot of tea with two little cups, and a silver box of cigarettes on a little tray».
В інших випадках перекладач надає перевагу іншим синонімам, а саме «таріль» та «чайний столик». В той
час як останній цілком може бути запозичений з російського перекладу, О. Терех уникає помилкового перекладу слова «inglenook» як «веранда», який можемо бачити в російському перекладі:
«Принесли срібний таріль з німецькими сливами».
«Принесли серебряный поднос с немецкими сливами»
«A silver tray was brought, with German plums».
«Гойя зі своєю сатиричною любов’ю до деталей, своєю своєрідною лінією, сміливою грою світла й тіні міг
би чудово відтворити гурт, що зібрався внизу за чайним столиком Аннет».
«Гойя с его сатирической необычайной любовью к деталям, его своеобразной линией и смелостью светотени мог бы в точности воспроизвести группу, собравшуюся внизу на веранде за чайным столом Аннет».
«Goya, with his satiric and surpassing precision, his original «line,» and the daring of his light and shade, could
have reproduced to admiration the group assembled round Annette’s tea-tray in the inglenook below».
Деякі сумніви викликає і переклад слова «mansion» як «особняк», і в цілому часте вживання цього варіанту у творі. Натомість можна було б використати варіанти «заміський/приватний будинок».
«Ще трохи – і стане власником, збудує собі особняк за містом!»
«Скоро того и гляди станет собственником, построит загородный дом!»
«He would be setting up as a man of property next, with a place in the country!»
«Коротко виклавши історію будинку в Робін-Гілі, який він назвав особняком, і розказавши, скільки грошей
витрачено на його спорудження, Уотербак провадив:»
«Изложив вкратце историю дома в Робин-Хилле, названного им виллой, и перечислив суммы, истраченные
на постройку, королевский адвокат сообщил следующее:»
«After briefly reciting the history of the house at Robin Hill, which he described as a mansion, and the actual facts
of expenditure, he went on as follows:»
Проте перекладач не обмежується самою лише лексемою «особняк», що носить на собі чіткий відбиток
русифікації, а наводить різні варіанти перекладу:
«В оточенні густо-брунатних барв, властивих приватним покоям Форсайтів,»
«На фоне густых коричневых тонов, обычных для непарадных комнат в жилищах Форсайтов»
«In the rich brown atmosphere peculiar to back rooms in the mansion of a Forsyte,»
«У вас не вийде нічого путнього! – кисло мовив він, показуючи на дім.– Занадто новомодно!»
«Ничего хорошего у вас не получится! – брюзгливо сказал он, показывая на дом. – Слишком новомодно!»
«You’ll never make anything of this!» he said tartly, pointing at the mansion; – «too newfangled!»
Очевидною калькою видається і вживання слова «співбесідник», коли в російській мові маємо «собеседник». Можливо, слід було б обрати «співрозмовник», хоча дослівно можемо перекласти і як «слухач».
«Ніколасові здібності ніхто не міг поставити під сумнів. Націливши на співбесідника свого нерівного
носа, він пояснював:»
«В способностях Николаса никто не сомневался. Поводя своим орлиным носом, он сообщал слушателям:»
«His ability was undoubted. Raising his broken nose towards his listener, he would add:»
Помітно виділяється і слово «судорожно», яке, очевидно, походить від російського «судорога», в той час
як в українській маємо «судома». Протягом трилогії знаходимо таке вживання лише двічі і можемо запропонувати варіант «гарячково»:
«Старий Гредмен нахилився вперед, судорожно стиснувши товстими пальцями свої чорні повні коліна;»
«Старый Грэдмен наклонился вперед, судорожно вцепившись пухлыми руками в свои черные толстые
колени;»
«Old Gradman was leaning forward, convulsively gripping a stout black knee with each of his thick hands;»
«– Що ж, усе в твоїх руках, – його власні руки судорожно стислися».
«– Ну что ж, все в твоих руках, – и его собственные руки судорожно сжались».
«Well, it’s in your hands,» and his own made a writhing movement».
Однозначним русизмом є й переклад «detective fellow» як «сищик». Втім, вибір автором зазначеної конструкції замість простого «detective» певним чином надає вислову емоційного забарвлення, ніби показує певну неприязнь Сомза до агента, бажання дистанціюватись, і саме цим можна пояснити саме такий вибір перекладача.
«Інстинктивна певність, що цей клятий сищик розкрив його таємницю, примушувала його поводитися
ще стриманіше».
«Инстинктивная уверенность, что этот профессионал-сыщик проник в его тайну, заставляла его держаться еще более скрытно».
«Instinctive certainty that this detective fellow had fathomed his secret made him all the more reticent».
Калькою з російського «сопоставить» вважається і наступний приклад, і тому доречніше було б вжити
українське слово «зіставити»:
«Можливо, чиєсь око помітило у списку судових справ «Форсайт проти Форсайт і Форсайта» й співставило це з «Айріні в Парижі з русявою бородою».
«Возможно, чей-нибудь глаз увидал в списке судебных дел: «Форсайт против Форсайт и Форсайта», – и
прибавил к этому: «Ирэн в Париже со светлой бородкой»«
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«Possibly some eye had seen ‘Forsyte v. Forsyte and Forsyte,’ in the cause list; and had added it to ‘Irene in Paris
with a fair beard.’»
Вважається калькою з російськоі і наступний випадок, а саме переклад словосполучення «violent disease»
як «скоротечна хвороба» і тому вважаємо, що краще було б ужити «швидкоплинна/гостра хвороба»:
«…що коли людина помре від нещасливого випадку, надмірностей, скоротечної хвороби,»
«…так что если тело будет убито несчастным случаем, излишествами, острым заболеванием,»
«…so that if the body were broken by accident, excess, violent disease,»
Вислів «скатертю дорога» теж є скалькованим з російської мови, і до того ж співпадає з наведеним у російському перекладі варіантом, в той час як українською можна було б сказати щось на зразок «Нехай котиться!»
чи «Насилу здихались!»:
«Сомс глянув на Вініфред – пляма, очевидно, від сліз – і прикусив язика, щоб не сказати: «Скатертю дорога!»
«Сомс взглянул на Уинифрид – пятно от слез, ясно, – и он подавил готовые было вырваться слова: «Скатертью дорожка!»«
«He looked at Winifred--the splotch had clearly come from her; and he checked the words: ‘Good riddance!’«
Очевидним також видається і вплив російського перекладу на український в наступному випадку:
«Адже вона теж, як Орфей,– вона теж шукає в чертогах пам’яті свого загиблого коханого!»
«Ведь, подобно Орфею, и она, без сомнения, искала погибшего в чертогах воспоминаний».
«Like Orpheus, she of course – she too was looking for her lost one in the hall of memory!»
Для уникнення російського слова «чертог» доцільно було б обрати словосполучення «в глибинах/просторах пам’яті».
Немає сумнівів і щодо того, що «продавщиця» – теж русизм, і що варто було б вжити українське слово
«продавчиня»:
«Але, тулячись до свого коханого, повз Сомса пройшло худеньке дівча в поношеній блузці,– певно, якась
продавщиця абощо».
«Но, прижавшись к своему возлюбленному, мимо Сомса прошла всего лишь щупленькая девушка в затасканной блузке, наверно, какая-нибудь продавщица».
«But it was only a poor thin slip of a shop-girl in her draggled blouse who passed him, clinging to her lover’s arm».
Слід зазначити, що переклад словосполучення «the little flappers in the shops» просто як «молоді продавщиці» ще й суттєво звужує його конотацію. У тлумачному словнику англійської мови бачимо наступне
визначення [7]:
Flapper – (in the 1920s) a fashionable young woman intent on enjoying herself and flouting conventional standards
of behavior – тобто дівчина, що цікавиться модою, прагне весело провести час та нехтує загальноприйнятими
правилами поведінки (переклад наш).
«– Але ж, Проспере, заспокійливо втрутилася Вініфред,– дівчата з простолюду – ті, що попрацювали на
військових заводах, молоді продавщиці – їхні манери просто б’ють у вічі».
«– Но, Проспер, – мягко возразила Уинифрид, – девицы, которых видишь на улице, девицы, поработавшие
на военных заводах, молоденькие продавщицы – их манеры просто бьют в глаза».
«Oh, but – Prosper,» Winifred interjected comfortably, «the girls in the street – the girls who’ve been in munitions,
the little flappers in the shops; their manners now really quite hit you in the eye».
Досить часто в перекладі трилогії можемо зустріти і вживання слова «даний», в той час як краще було б
сказати «цей» або взагалі випустити його, оскільки воно жодним чином не є принциповим для передачі стилю
та змісту оригіналу.
«…твердити про те, що людина порушила дозвіл «чинити за власним розсудом, дотримуючись умов, зазначених у даному листуванні»,– це очевидна нісенітниця».
«…говорить о «полной свободе действий в пределах, указанных в переписке», – полнейшая нелепость».
«…to speak of ‘a free hand in the terms of this correspondence’ is an Irish bull».
У цілому ж слід зазначити, що попри окремі випадки вживання русизмів, відсоток яких є дуже незначним
для перекладу такого значного за обсягом твору, стиль О. Тереха як перекладача характеризується майстерним володінням українською мовою, точною та достовірною передачею стилістичних особливостей оригіналу. Таким чином, виконаний О. Терехом художній переклад трилогії є значним внеском у розвиток української мови та художньої літератури.
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ІНТРОСПЕКТИВНІСТЬ НАРАЦІЇ СЕНТИМЕНТАЛЬНОГО ROMANCE Е. СІҐЕЛА
«OLIVER’S STORY» ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ ПЕРЕКЛАДУ НА УКРАЇНСЬКУ МОВУ
У статті вивчається суть поняття «сентиментальний romance». Встановлено, що вибрана Е. Сіґелом
за основу інтроспективність роману «Oliver’s Story» є тим прагматичним стержнем, який, визначає всі елементи цього твору і характер їхніх взаємовідношень. Інтроспективна нарація роману часто унаочнюється
стислістю та перерваністю думок протагоніста, еліптичністю викладу, різноманітними логічними наголосами тощо, які в українському перекладі, як правило, не знаходять свого місця й зазнають іншого звучання.
Ключові слова: масова література, сентиментальний romance, міф, казка, роман, інтроспективність,
прагматичність.
В статье изучается суть понятия «сентиментальный romance». Установлено, что выбранная Э. Сигелом
в качестве основы интроспективность романа «Oliver’s Story « является тем прагматичным стержнем,
который определяет все элементы этого произведения и характер их взаимоотношений. Интроспективная
нарация романа часто передается краткостью и прерванностью мыслей протагониста, эллиптичностью
изложения, разнообразными логическими ударениями и т.д., которые в украинском переводе, как правило, не
находят своего места и имеют иное звучание.
Ключевые слова: массовая литература, сентиментальный romance, миф, сказка, роман, интроспективность, прагматичность.
In the article there has been studied the nature of the concept «sentimental romance». It has been stated that chosen
by E. Segal introspectivity as background of the novel «Oliver’s Story» is the very pragmatic core which defines all
elements of this work and character of their interrelations. Introspective narration of the text is often exemplified by
brevity and interruption of the protagonist’s thoughts, elliptical storytelling, different logical stresses etc. which are
usually not found in the Ukrainian translation or sound different.
Key words: mass literature, sentimental romance, myth, folk tale, novel, introspectivity, pragmatism.

Актуальність запропонованої розвідки полягає в тому, що масова література, яка, на думку Ігоря Лімборського, «сьогодні (…) претендує на роль «світової»» [4, с. 6] асоціюватись зі словом «примітив» більше не
може, оскільки все частіше виявляє себе як «всезагальний феномен, який долає культурні, національні, політичні та фінансові перепони значно успішніше за літературу високу й хоча б тому заслуговує на увагу» [7,
с. 53]. Окрім того, «лише унікальне глобальне» [8, с. 6], а, отже, достойне ґрунтовнішого вивчення.
Найбільш наочно простежуються спільні, подібні й різні соціокультурні коди в творах масової культури,
де вони набувають високого рівня типізації. Перекладач, «чужий» реципієнт і потенційний компаративіст повинен максимально активізувати свою культурну, літературну й мовну компетенції, щоб у перекладі зберегти
те, що робило оригінал успішною книгою. Відтак переклад є чи не найважливішим засобом міжкультурної
комунікації, від якого безпосередньо залежить якість таких перемовин: чи масовий твір (формату бестселера)
потрапить до рук «чужого» адресата, чи одомашнена, дещо прикрашена версія першотвору. Наукова новизна нашого дослідження полягає в тому, що з’ясовано специфіку емоційної домінанти першотвору «Oliver’s
Story» та здійснюється порівняльний аналіз вихідного твору з його українським перекладом задля визначення
рівня адекватності останнього.
Мета статті – встановлення специфіки інтроспективної домінанти американського сентиментального
romance Е. Сіґела «Oliver’s Story» в його вихідному та цільовому текстах шляхом порівняльного аналізу першотвору та його українського перекладу.
Людині властиве бажання самоудосконалюватись, розширювати межі свого «я», перебуваючи одночасно
«в собі» і «поза собою». Матеріалом для самопізнання і осягнення укладу людського життя стає література,
як приклад монтажу «безлічі конвенцій» в горизонтальній площині тексту, які пізніше в процесі читання
«транслюються в потік образів, що виникають у нашій свідомості» [14]. Найдавнішим джерелом такого «потоку образів» був міф.
Масова література «має особливу пристрасть до міфотворчості. (…) Зразки масової культури, так само як
і міфи, не засновані на розрізненні реального та ідеального, вони стають предметом не пізнання, а сприйняття
на віру всього, про що йдеться у творі» [2, с. 63]. Коріння масової літератури, на думку польської дослідниці
Анни Мартушевської, сягає саме міфу і пролягає через казку аж до сьогоднішніх популярних форм (детективу, романтичної історії (romance), вестерну, коміксів тощо). «Дорога від міфу через казку і до популярної
літератури полягає у поступовій трансформації фантастичного, яке знаменне для міфу, в ідеалізацію (підкреслення наші – О.Д.), що характерна для популярної літератури. Ідеалізація створює можливість ідентифікації читача з позитивним героєм, яка зумовлена – як це довів Едгар Морін – з потребою життєвої вірогідності
й правдоподібності, з одного боку, і власне ідеалізації – з другого» [10, 279]. Часто ігноруючи, на відміну від
казки, єдино можливу щасливу кінцівку (хоча і happy-end в літературі такого покрою річ загальноприйнята),
масова література попри те не пориває з нею [казкою], оскільки «завдячує їй більшістю фабульних матриць.
Особливо це помітно в популярному сентиментальному романі (romance), який опирається на управдоподібнені мотиви Попелюшки і Принца, Красуні і Чудовиська» [10, с. 278-279].
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До з’ясування спільностей та відмінностей між романом, міфом та казкою вдається і Тамара Денисова
при вивченні важливої для американської літератури «жанрової модифікації» роману – romance. Обравши
за критерій аналізу вище означених літературних жанрів відношення «індивід – соціум», літературознавець
приходить до висновку, що роман, незважаючи на його традиційне ототожнення з епосом, все ж більше тяжіє
до казки, в якій домінуючим началом є «окрема людина, персона, особа, яка виділяється із товариства і слідує
лише своїй меті, живе і діє у світі вигадки та фантазії» [1, с. 73]. Із міфом, як і з епосом, його різнить, на думку Т. Денисової, незалежна роль індивідуума, що не характерно для двох перших жанрових форм, де окрема
людина немов розчиняється у своєму племені чи народі і є їхньою невіддільною частиною.
Превалювання романтичного над епічним у romance визначає і його специфічні риси. Тут варто знову
звернутись до праці Тамари Денисової «Новітня готика (про жанрові модифікації сучасного американського
роману)», в якій вона, зокрема, зазначає, що «головними ознаками його поетики можуть служити героїчна
фабула, видумані герої, піднесена мова, елементи «фантастики», прагнення до висвітлення трагічних внутрішніх глибин людини, моральний характер, вузькість форми і матеріалу, обмеженого сферою, доступною
для охоплення чи то героєм, чи розповідачем, гранична ліричність (…), система дистанціювання, конче необхідна для об’єктивації такої ліричної розповіді (символ, іронія, гротеск, тимчасове відчуження, вибір «точки
зору»)» [1, с. 81]. Саме завдяки цим властивостям, жанр romance ось уже понад півстоліття не залишає полиць
книжкових магазинів і користується неабиякою популярністю читацької аудиторії.
Особливою рисою сентиментального romance є його емоційна домінанта. Саме їй, на наше переконання,
підпорядковується кожна деталь твору цього жанру і саме завдяки їй останній «характеризується інтроспективністю, спрямованістю на висвітлення внутрішніх глибин людської душі (…), тобто підкресленою ліричністю» [1, с. 79]. Романтичне начало в творах цієї «слізливої» літературної продукції, на нашу думку, можна
пояснити домінантною роллю жінки у його продукуванні, а саме: любовні історії, в основному, пишуться
жінками для жінок і про жінок. Чоловікові в перипетіях сентиментальних романів доводиться загалом грати
лише допоміжну роль у становленні головної героїні. Втім, така позиція, не зважаючи на те, що має право на
існування, все ж не є абсолютною.
Автори чоловічої статі також беруться за написання любовних історій, щоправда, як завважує Валері
Парв, роблять це часто під «жіночим псевдонімом», щоб уникнути ґендерної дискримінації [11, с. 5] або ж у
творчому тандемі із власними дружинами, «гарно балансуючи поміж чоловічою і жіночою точками зору» [11,
с. 6]. Окрім того, як зазначає ця «австралійська королева romance», перед автором-чоловіком часто лежить нелегке завдання «навчитися думати і відчувати з позиції жінки» [11, с. 6] задля досягнення його літературним
«дітищем» популярності серед читацької аудиторії, основну частку якої все таки становлять представниці
прекрасної половини людства.
«Oliver’s Story» – є свідченням дещо протилежного підходу до ідеї сентиментального роману, зміст якої
стає зрозумілим вже з самої назви цього твору. Ознайомившись із його заголовком, читачеві неодмінно спаде на думку, що тут йтиметься не про внутрішній світ жінки, а навпаки, розповідь вестиметься про не менш
цікавий і по-своєму важливий душевний мікрокосм чоловіка. Зміщені автором акценти, хоча і нетипові для
цього роду белетристичної продукції, все ж потрібний їм відголос в читацькій свідомості знайти змогли.
Зламати стереотипи цього жанру масової літератури письменникові вдалось у декількох позиціях. По-перше,
він не захотів приховувати власного імені і своєї приналежності до сильної половини людства. По-друге, головним героєм для «Oliver’s Story» Е. Сіґел також обрав представника своєї статі, зосередивши увагу більше
на його внутрішніх себепошуках, аніж на діях. По-третє, в цій сентиментальній мелодрамі немає чіткої, єдиноможливої для цього прозового жанру щасливої кінцівки. Відійшовши від усталених норм сентиментальної
белетристики, Е. Сіґел дав такий тип закінчення, який кожен читач з огляду на власну життєву позицію, може
трактувати по-різному. Для одних читачів кінцеві досягнення Олівера можуть слугувати за happy-end, інших –
заключна картина «Oliver’s Story», де не звучить типовий і такий бажаний для реципієнтів сентиментального
роману весільний марш, може розчарувати.
Вибраний автором за основу сентиментальний пафос доцентрового роману «Oliver’s Story» є тим прагматичним стержнем, який, на нашу думку, визначає всі елементи цього твору і характер їхніх взаємовідношень.
У комплексі всі деталі цього бестселера повинні викликати у реципієнта почуття жалю та співчуття до головного героя, змусити повірити написаному і пропустити крізь себе. «Це справді досконалий прийом для того,
щоб викликати «страх», тобто сподівання якоїсь непередбачуваної і тривожної події» [3, с. 291], яка б схвилювала емоції читача, щоб згодом забезпечити йому довгоочікуваний момент фінального катарсису. Таким
чином, приходимо до висновку, що головним критерієм для закладання усіх рівнів «Oliver’s Story», можна
вважати прагматично обрану інтроспективність цього популярного роману.
Романтичне начало сентиментального romance, яким є «Oliver’s Story», визначило, вочевидь, і його оповідну природу. Вважаємо, що для такого типу роману, який «протиставляє інтуїтивне раціональному; окремішність, епізодичність і душевне звірення цілісності і сюжету; простоту і щирість мистецьким і літературним судженням; емоційне спілкування вербальному» [12, с. 10], оповідь від першої особи найбільше імпонує.
Завдяки сповідальній нарації цього бестселера текстуальна дійсність твору максимально зближується з реальним досвідом читача, не викликаючи жодних сумнівів у останнього. Вона змушує його повірити героєві,
співпереживати з ним. Прагнення Е. Сіґела налагодити тісний контакт із читачем бачимо із таких прикладів:
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Small and prisonlike (the first-floor windows in New
York have iron bars, remember?), it was the not-quite
basement of a brownstone where a rich producer lived
[5, с. 10].

Моїм новим помешканням став маленький напівпідвал особняка, де жив заможний власник кіностудії. Ґрати на вікнах
нагадували в’язницю. (Як відомо, всі вікна перших поверхів у
Нью-Йорку заґратовані!) [13, с. 8].

‘Gee whiz,’ I said, (how’s that for masking my aggression?) [5, с. 44].

– Чудово, – сказав я, маскуючи свою агресивність [13, с. 24].

Please understand. We aren’t ‘living together’ (підкреслення наші – О.Д.) [5, с. 114].

Будь ласка, зрозумійте, ми не «живемо разом» (підкреслення
наші – О.Д.) [13, с. 59].

Повсюдні звертання Олівера до свого уявного адресата чи то у формі запитань, чи на кшталт стверджувальної фрази «please understand» засвідчують, на наш погляд, невпевненість головного героя «Oliver’s Story»
у власних діях та почуваннях, його прагнення знайти близьку собі за духом людину, яка змогла б відповісти
на більшість із запитань, що його хвилювали, і допомогла б йому внутрішньо утвердитись. Такі відсилання
до пам’яті читача, бажання дізнатись його думку, спровокувати його на співдію, а не на пасивне зовнішнє
споглядання, зайвий раз екземпліфікують динамічний характер масової белетристики та її ідейну близькість
зі своїм споживачем. Подібне зближення, на нашу думку, можливе завдяки універсальній природі цього типу
літератури. Приналежність до масового суспільства, що з кожним днем все більше уподібнюється такій собі
глобальній «сім’ї», дозволяє його членам творити спільний для всіх культурний досвід, до якого, очевидно, і
звертається автор «Oliver’s Story».
Загальної нараційної манери український тлумач А. Євса не змінив, однак, знехтував багатьма не менш
важливими її деталями. Передача адресованих уявному нарататорові запитань стверджувальними чи, навіть,
окличними реченнями подала українському «емпіричному» читачеві інформацію у формі фактажу, а не як
запрошення до співучасті.
Як наголошує Лінда Пелцер, в «Oliver’s Story» Сіґел вдається до ще однієї досить цікавої, як на нас, «нараційної стратегії», якої, до прикладу, в «Love Story» не було. Автором вводиться т. зв. «confidant» («довірена
особа, повірник»), задля того, щоб вберегти твір від домінування безперервного «внутрішнього монологу» і
водночас переконливо «подати інформацію про свого центрального персонажа» [12, с. 36]. Своєрідними «сповідниками» для Олівера, з волі автора, стають його колишній тесть Філіп Кавіллері, якого головний герой,
за бажання повчати, називає жартома «отець Філіп» («Father Philip») та лікар-психіатр Едвін Лондон, для
якого також знайшлась своя іронічна кличка «Едіп» («Oedipus»), роль якої, зважаючи на родинний конфлікт
Барретів, зовсім не банальна. Оскільки «Філ не може насправді допомогти» (переклад наш – О.Д.) («Phil
can’t really help» [5, с. 32]), то звірятись у своїх внутрішніх переживаннях головний герой вирішує професіоналові – психіатрові. Саме за посередництвом останнього авторові вдається копатись у душі протагоніста
«Oliver’s Story», витягувати з її підсвідомих глибин найпотаємніше. Те, що герой боїться визнати наодинці
із самим собою, від досвідченого лікаря-психіатра приховати не вдається. Таким чином, створюється цілісна
картина внутрішнього світу Олівера Баррета. Це змушує читача вірити героєві і через пізнання «іншого» пізнавати себе. В такий спосіб, інтроспективний роман «Oliver’s Story», в нашому баченні, стає отим своєрідним
confidant («повірником»), завдяки якому реципієнт цього твору вчиться спілкуватись із самим собою.
Функція цих повірених у справах наратора осіб, слід зазначити, більше зводиться до вислуховування,
аніж до аналізування і давання порад. Щоправда, колишній тесть, а сьогодні просто близький друг, Філ, на
відміну від постійно мовчазного лікаря Лондона, цього не завжди дотримується. Думка і спосіб її висловлювання в кожного з них різні: в першому промовляють емоції з християнсько-католицьким змістом («I’m here
to save your soul and save your ass» [5, с. 4] // «… я приїхав, щоб урятувати твою душу і тіло» [13, с. 5]), другий – професійно зважує кожне слово і не вдається до жодних умовиводів («You are here precisely to improve
communications with yourself» [5, с. 4] // «Ви тут саме для того, щоб розібратись у своїх почуттях» [13,
с. 37]). Однак, завдання у цих «сповідників», на нашу думку, все ж таки спільне – допомогти протагоністові
забути минуле і почати нове життя. Подібно і «емпіричний» автор цього romance не дає готових рішень своєму читачеві, а намагається залучити його до гри, навчити «спілкуватись із самим собою».
Існування двох типів комунікантів можна, на нашу думку, простежити і в особі самого головного персонажа Олівера Баррета IV. Досвід психоаналізу, набутий в результаті численних сеансів із «професійним слухачем», лікарем Лондоном, уможливлює інтроспективне комунікування героя із самим собою. Власне про це в
оригіналі говорить і сам Олівер, щоправда дещо по-іншому озвучений українським перекладачем.
But thanks to new-acquired powers of psychic
introspection, I can’t extrospect. I mean I just can’t
concentrate. I’m wallowing in me instead of Meister v. Georgia [5, с. 158].

Але завдяки новонабутим здібностям внутрішнього психологічного
самоаналізу, я не можу глянути на себе збоку. Я просто не можу
скупчитися. Я поринув у себе, замість поринути у справу «Майстер проти штату Джорджія» [13, с. 80].

Спеціально підкреслені автором префікси intro‑ та extro‑ (у словах «introspection» та «extrospect») зайвий
раз ілюструють прагнення Сіґела привернути увагу читача до двох світів (внутрішнього та зовнішнього), на
помежів’ї яких доводиться перебувати героєві. В українському перекладі така низка асоціацій, на нашу думку, втрачена.
Виникнення глибоких прірв між прототекстом і його перекладом часто можна пояснити звичайною відсутністю міжнаціональної інформації, яка долається в процесі міжкультурної комунікації. «Оскільки всі функції

236

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

оригіналу відтворити неможливо, то можна говорити лише про можливість забезпечення відносно тотожніх
реакцій на нього з боку одержувачів перекладу» [9, с. 91]. Український читач взяв до рук у 1998 році твір
функціонально нетотожній «Oliver’s Story», а протилежний їй – з архаїчною і неживою мовою, яка аж ніяк не
могла відтворити того способу життя, яким жили герої вихідного тексту. З твору масового «Oliver’s Story» в
українському виконанні постала чимось, що не підпадає ні під які визначення. Причиною цьому послугували
різноманітні об’єктивно-суб’єктивні чинники, серед яких – «соціокультурні розбіжності, особливості мовних
і концептуальних картин світу, певні історичні події, які розділяють дві національні спільноти, а також власне
перекладацька діяльність» [9, с. 91]. Таким чином зруйнувалась цілісна смислова картина вихідної культури,
яку несли на собі численні «вторинні моделюючі системи», значення яких перекладачем часто нівелювалися
або не були помічені.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РЕАЛІЙ ТА ЛАКУН У РОМАНІ
МАРИНИ ЛЕВИЦЬКОЇ «ІСТОРІЯ ТРАКТОРІВ ПО-УКРАЇНСЬКИ»
У статті аналізуються лінгвістичні особливості перекладу реалій та лакун, які становлять безеквівалентну лексику, у романі англійської письменниці Марини Левицької. Досліджується переклад складних реалій,
які позначаються загальними назвами, антропонімами, історизмами.
Ключові слова: реалія, лакуна, переклад, антропонім, історизм, транслітерація, транскрипція.
В статье анализируются лингвистические особенности перевода реалий и лакун, становящих безэквива
лентную лексику, в романе английской писательницы Марины Левицкой. Исследуется перевод сложных реалий, обозначеных общими названиями, антропонимами, историзмами.
Ключевые слова: реалия, лакуна, перевод, антропоним, историзм, транслитерация, транскрипция.
The article deals with the linguistic features of translation of realia and lacunas representing not equivalent lexical
units in the novel by an English writer Marina Levitsky. Translation of complex realia denoted by common names,
anthroponomical names, and historicisms is investigated.
Keywords: realia, lacuna, translation, anthroponomy, historicism, transliteration, transcription.

Кожна мова має свої засоби вираження об’єктів та явищ навколишнього середовища, і власне об’єкти та
явища, які існують в одному суспільстві та не існують в інших, називаються реаліями. Мета нашої розвідки
– з’ясувати поняття реалії та лакуни як мовознавчих термінів, простежити особливості їх перекладу на матеріалі роману Марини Левицької «Історія тракторів по-українськи». Завданнями дослідження є аналіз специфіки
відтворення реалій іншою мовою шляхом зіставлення оригіналу і перекладу художнього твору, виокремлення
лакун, що становлять безеквівалентну лексику при перекладі.
Проблемами визначення поняття реалій, особливостей їх перекладу займалися С. Влахов, С. Флорін, А.В.
Федоров, Р.П. Зорівчак.
Виникнення реалій не залежить від наших уподобань, вони зумовлені суспільною необхідністю та позамовними чинниками. Р.П. Зорівчак зазначає, що реалії – це «монолексемні і полілексемні одиниці, основне
лексичне значення яких вміщає (у стосунку до бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації, чужої для об′єктивної дійсності мови-сприймача» [3, с. 45]. Коротку дефініцію реалій подає Л.С. Бархударов, який вважає реаліями «слова, які позначають предмети, поняття і ситуації,
що не існують в практичному досвіді людей, котрі говорять іншою мовою» [2, с. 78].
Більшість вчених вважають реалії неперекладною лексикою, адже не можливо потрактувати ті поняття,
які не притаманні тій чи іншій країні. Проте реалії – це не єдина неперекладна лексика, існує також поняття лакун. Лакуни – основні елементи національної специфіки лінгвокультурної спільноти, що ускладнюють
розуміння деяких фрагментів текстів іншокультурними реципієнтами [1, с. 95-96]. Термін «лакуна» був введений у вітчизняну лінгвістику Ю.С.Степановим, який називав їх також прогалинами, білими плямами в семантичній картині мови [6, с. 120].
Труднощі перекладу реалій та лакун полягають у тому, що перші важко відтворити через екстралінгвістичні фактори, а другі – через різну структуру мов.
Марина Левицька – британська письменниця українського походження, що присвятила свою книгу «A
Short History of Tractors in Ukrainian» темі існування українських емігрантів за кордоном, акцентуючи на трагічній долі України.
Мова оригіналу твору є більш колоритною, адже на тлі англійської літературної мови у вічі впадають
слова – реалії, що стосуються історії та культури України, а також антропоніми і топоніми. В перекладі книги
Олексою Нагребецьким реалії зливаються з рештою тексту, адже для більшості українців ці лексеми є рідними та звичними для української мови.
Однією з характерних рис перекладу є те, що імена головних героїв перекладені українською, хоча, виходячи з оригіналу, вони більше схожі на російські антропоніми: Mikhail – Михаил, Nadezhda – Надежда, Vera
– Вера, Nikolai – Николай. Перекладач постійно використовує їх українські еквіваленти, що дещо викривляє
реальність і не дає тієї конотації, що й мова оригіналу. Теж саме стосується й топонімів, зокрема географічних
назв на позначення міст, як-ось Kharkiv, Donbass, Zhitomir, Chernigov, Chernobyl, Donetsk, Odessa, Lviv. Україномовному читачу та мешканцю України зрозуміло з певних назв, а саме Chernigov та Chernobyl, що вони
транскрибовані не з української, а з російської мови. У даному випадку наявність таких топонімів говорить
не про героїв твору, а про його автора. Можемо стверджувати, що рідною мовою Марини Левицької або ж її
батьків є не українська, а російська.
У романі розповідається про сім’ю українського походження, зокрема про батька родини Миколу, який
після нещодавньої смерті дружини одружується з жінкою з України, молодшою за нього на 50 років. Микола
пише свою історію, яка містить розповідь про Україну, водночас одна з його доньок розповідає історію їхньої
сім’ї, починаючи зі знайомства батьків і закінчуючи їхнім переїздом до Британії. У цих спогадах простежуються слова-реалії, пов’язані з українською історією та побутом, наприклад atman, collectivisation, halushki,
intelligentsia, khutor, kolkhoz тощо. Більшість цих загальних понять трансформована англійською за допомогою таких засобів перекладу, як транслітерація (механічна передача тексту й окремих слів, які записані од© І. Думчак, Н. Косюк, 2014
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нією графічною системою, засобами іншої графічної системи при другорядній ролі звукової точності, тобто
передача однієї писемності літерами іншої) – hrivna, vodka та транскрипція (передача звукової форми слова
однієї мови графічною системою іншої мови) – tsarina, khutor.
Увагу дослідника привертає те, що авторка вирішила транслітерувати певні українські та російські слова,
на кшталт tak, americansky capitaleesm, Ukraina, щоб підкреслити етнічне коріння своїх героїв, їх походження,
те, що українська родина повністю не асимілювалась з британцями, зберігаючи пам’ять про свою батьківщину. Топонім Ukraina здебільшого звучить з вуст старого батька, а інші герої послуговуються переважно
звичайною англійською власною назвою Ukraine. Сюди належать й слова-звертання до рідних на зразок baba
Sonia, dyid та pappa, які часто використовуються доньками Миколи. Переклад вищенаведених слів не відтворює жодного колориту оригіналу, як це роблять їх англійські аналоги. Так, лексема pappa, яка постійно
перекладається як тато, дещо спотворює враження від оригіналу, адже не передає того ж колориту, що й
слово pappa.
Таким чином, реалії, які стосуються України, у романі Марини Левицької відтворюються у перекладі шляхом транскрипції або ж транслітерації. У художньому тексті трапляються і такі реалії, переклад яких українською випадає із загального підходу перекладача, але є досить оригінальним. Так, розповідаючи про Україну,
Микола зауважує, що дідусь Надєжди приєднався до банди на чолі з Симоном Петлюрою, що співпрацювала
з Ukrainian Directoire. В перекладі бачимо, що мова йде про українську директорію, та англійський варіант
більше нагадує французьке слово, ніж його український еквівалент. У французько-українському словнику
знаходимо два значення аналізованої лексеми, перше з яких як власна назва позначає Директорію, проте не
всім нам відому українську Директорію, а Директорію французьку, яка діяла з 1795 по 1799 рік, тобто в період Великої Французької Революції, інше слово як загальна назва має значення «правління, рада директорів».
Безумовно, два значення одного слова пов’язані, але як вони стосуються Української Директорії? Згідно з
твердженням А.В. Федорова, реалії також можуть перекладатися шляхом використання слова, яке позначає
щось близьке за функцією до іноземної реалії [7, с. 181]. Аналізований приклад відображає саме такий спосіб перекладу, адже французька й українська Директорії мали схожі функції, проте художній твір написаний
англійською, а українська реалія замінюється не англійським, а французьким словом. Можливо, такий стан
речей спричинений географічною віддаленістю України від Англії та сусідством Англії та Франції, можливо
англійцям історія Франції більш відома, ніж історія України, окрім того, на нашу думку, події Великої Французької Революції є вагомішими, оскільки це була чи не перша успішна спроба встановлення демократичного
режиму (хоч не дуже тривала).
Щодо визначення поняття «лакуни», то Л.В. Муравйов зазначає: «Будемо вважати лакунами лише ті іншомовні слова (сталі вирази), які виражають поняття, незакріплені в мовній формі даної мови та для передачі
яких потрібні більш-менш просторові перифрази – вільні словосполучення, утворені на рівні мови» [5, с. 10].
У творі «Історія тракторів по-українськи» спостерігаємо лакуни, пов’язані з етнічним походженням героїв і
манерою їх розмови англійською.
Порівняємо:
–‘Thirty-six. She’s thirty-six and I’m eighty-four. So what?’ (He pronounced it ‘vat’.) [8]
– Тридцять шість. Їй тридцять шість, а мені вісімдесят чотири. То й що? (Він вимовляє «шо».) [4]
–‘Nadezhda, I never thought you would be so bourgeois.’ (He puts the emphasis on the last syllable – wah!) [8]
– Надіє, я не думав, що ти така міщанка [4].
Стосовно першого прикладу, то перекладач знайшов адекватну заміну англійському ‘vat’ – шо. В іншому
випадку перекладач невиправдано опускає речення в дужках, що спотворює особливості першоджерела.
Дуже важливим в даному контексті є оригінальний текст, специфіка мови художнього твору. Слід зазначити, що англійською слово bourgeois має два варіанти транскрипції /ˈbʊəʒwɑː/, /ˌbʊəˈʒwɑː/. Бачимо, що
мовлення Миколи ближче до другого варіанту, особливістю якого є те, що наголос падає на останній склад,
а це, як відомо, не є типовим для англійської мови. Слово bourgeois – французького походження, адже буквосполучення ou та oi є типовими для французької мови. Наголос вказує на те, що Микола вимовляє його на
французький кшталт. Проте, ми вважаємо, що при перекладі у збереженні французького чи англійського наголосу немає сенсу, адже, такий наголос не характерний для української мови. Доречно було б зробити логічний
наголос на складі -щан, подовжуючи його, що у перекладі могло мати такий вигляд: Він вимовляє міщаанка.
Загалом, лакуни це, так би мовити, прогалини в перекладі, проте окрім цілих речень лакуни можуть бути
представлені окремими словами: sweettalk, pat, toil, horse-breeders. На перший погляд, це звичайні лексеми,
які можна знайти у словнику, проте особливість лакун полягає в тому, що їх можна перекласти, проте при їх
інтерпретації граматична структура слів зміниться – вони можуть відтворюватися двома словами замість одного або ж навіть підрядними реченнями. Так, загальне поняття horse-breeders дослівно позначає людей, що
займаються розведенням коней, проте автор, з метою уникнення такої громіздкої конструкції, вживає досить
цікавий замінник – кінозаводчики.
Однією з причин виникнення лакун, на нашу думку, є те, що певною мірою англійська мова є багатшою
на наявність слів зі спільним денотатом та різними конотаціями, які не завжди вдається передати українською
одним словом, як-ось слова toil – виснажлива праця, pat – гладити по голові. Іншою ж причиною є те, що в
англійській та українській мовах використовуються різні способи творення нових слів.
Проаналізувавши реалії та шляхи їх перекладу у романі Марини Левицької «Історія тракторів поукраїнськи», можна зробити висновок, що основним недоліком українського перекладу є невдала транслітерація українською російських реалій, які інтерпретуються як українські, а при такому підході втрачається
самобутній стиль англійської письменниці. При відтворенні лакун Олекса Нагребецький підібрав ті відпо-
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відники, які, на нашу думку, є вдалою спробою наблизити україномовного читача до автентичного звучання
художнього тексту.
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ROMEO AND JULIET`S FIRST DIALOGUE FROM THE PROSODY STANDPOINT:
THE PECULIARITIES OF RENDERING IT IN THE UKRAINIAN TRANSLATIONS
У цій статті Н. Дьомова розглядає просодію відомого Шекспірового сонету-діалогу (з драми «The Tragedy
of Romeo and Juliet»), його відмінності від петрарківського сонету, а також аналізує просодійні особливості,
спричинені його символічно-змістовим навантаженням та функціонуванням в межах трагедії.
Ключові слова: просодія, шекспірівський (англійський) сонет, петрарківський (італійський) сонет, сонетдіалог, рима, тавтологічна рима, ритм.
В этой статье Н. Дёмова рассматривает просодию известного Шекспировского сонета-диалога (из
драмы «The Tragedy of Romeo and Juliet»), его отличия от петрарковского сонета, а также анализирует просодические особенности, вызванные его символически-смысловой нагрузкой и функционированием в рамках
трагедии.
Ключевые слова: просодия, шекспировский (английский) сонет, петрарковский (итальянский) сонет, сонет-диалог, рифма, тавтологическая рифма, ритм.
This article examines the prosody Shakespeare’s dialogue sonnet (from the drama «The Tragedy of Romeo and
Juliet»), its differences from the sonnet by Petrarka. Besides, there is an analysis of the prosody peculiarities entailed
by its symbolic and semantic load and functioning within the tragedy.
Keywords: prosody, Shakespearean (English) sonnet petrarkivskyy (Italian) sonnet, sonnet, dialogue, rhyme,
tautological rhyme and rhythm.

The First Folio of Shakespeare (1623) clearly lists «Romeo and Juliet» under tragedies [10]. And though the
tragedy is now mostly referred to as «Romeo and Juliet», its full title emphasises the tragic sense of the play: «The
Tragedie of Romeo and Juliet». The drama belongs to the so-called «early Shakespearean tragedies». Shakespeare`s
second tragedy, it was written in 1594/95 [1; 5], the same temporal period when many of his comedies came into
being; therefore, it is not strange that it is full of comedy episodes and may seem bright and optimistic if compared
to Shakespeare`s tragedies that appeared later. In fact, the unique combination of tragic and comic elements as well a
distinct sense of a ‘different tragedy’ peculiar to «Romeo and Juliet» is a part of William Shakespeare`s style.
As Nataliya Torkut notes, defining genre and stylistic dominant of Shakespeare’s tragedies is very problematic
since different tragedies differ significantly not only from the tragedies of other authors, but from each other as well
[3, p. 10]. We also cannot but agree with Emma Smith, the author of «The Cambridge Introduction to Shakespeare»,
who argued that: «all plays combine elements we might want to consider as ‘tragic’ or ‘comic’, and it is the effect and
the style of these combinations that is important, rather than some external definition of Shakespearean genre» [14, p.
94]. Discussing the key aspects of comedy and tragedy in Shakespeare`s dramas, Emma Smith identifies the following
9 elements as typical of tragedies by William Shakespeare and opposite to what can be found in his comedies: 1) Titles
focus on an individual – or less often, two individuals; 2) Movement is towards isolation and social breakdown; 3) Ends
in death; 4) Little sense of a future beyond the end of the play; 5) Tendency to soliloquy; 6) Male characters prominent
and active; 7) Transfer to a different location intensifies old problems; 8) Puns tend towards nihilism and impossibility
of communication; 9) Sense of inevitability and inescapability about the sequence of events [ibid., p. 94]. All of the nine
elements can be found in «Romeo and Juliet», even though three aspects (No. 4, 5 and 6) are only half-true for the play
as better and peaceful future beyond the end of the drama is suggested for the bereaved Montague and Capulet families
if not for the lovers themselves; the tendency to dialogues more typical for comedies is just as strong as the tendency to
soliloquy in this play; and Juliet is just as prominent and active as the male character of Romeo.
Alongside with tragic irony (dreams, premonitions, etc.), the drama is full of tragic accidents (death of Tibalt,
undelivered letter), which play a very important role for the events unwrapping. But, unlike all the tragedies of that
period, including Shakespeare’s own earlier and later works of this genre, «Romeo and Juliet» does not correspond to
the classic norms canonical at that time: a great explosion of passions with full of twists and overly intricate plot. On
the contrary, this play includes comedy elements and blunt jokes of the servants. The peculiar elements of the comedy
genre are also present: for instance, the symmetrical cast of characters, which may be typified as enamoured pair; strict
parents; a friend who helps; an ironic friend; a confidant female servant; a rival, etc. The «love» theme is also typical
of a comedy genre.
Majestic love which is more powerful than prolonged rivalry between the two powerful families is actually
the main theme of the drama. Contrasting it with the fleeting passion that Romeo feels to Rosalinda early in the
play, Shakespeare presents a ‘true’ feeling – everlasting, strong, able of forgiveness and sacrifice. Moreover, it is a
reciprocated feeling, thus being the source of peace, joy and strength, instead of bleak weakness that Romeo felt when
pining for Rosalinda. And the last important bit – it is destined, ‘love at first sight’.
A master with astounding grasp of both, human emotions and words to render them perfectly, William Shakespeare
managed to cover all these focus points in a brief, but multi-layered scene: Romeo and Juliet talk, flirt, fall in love and
kiss within mere 14 lines of a sonnet-shaped dialogue. Admittedly, Shakespeare`s usage of sonnets within his dramas
is always loaded with additional significance1. There are at least three distinct sonnets in «The Tragedy of Romeo and
1

Unfortunately, in Ukraine (both Soviet and post-Soviet period) the topic of sonnets functioning within a drama has not been
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Juliet»: the prologue to the play, sonnet-dialogue of their first meeting, and a sonnet by chorus right after the first
meeting2.
Similarly to his immediate source (a long narrative poem «The Tragicall History of Romeus and Juliet» (1562)
translated by Arthur Brooke from Italian via French [ibid., p. 120]), Shakespeare starts this play with a sonnet
prologue, but changes the rhyming scheme of the Brook`s half-Petrarchan sonnet combined with three couplets (abba
abba cd cd cd) into what is now known as a Shakespearean sonnet (abab cdcd efef gg). It is Petrarchan tradition that
Shakespeare rethinks and transforms into something different, even the opposite at times: not just the formal features
of the Petrarchan sonnet with its octave and a sestet, but in its very spirit. Shakespeare was not the one to introduce
more natural for the English poetry sonnet form of three quatrains in alternate rhyme and a concluding couplet3, but he
defied what then was considered as the main subject-matter for love poetry expressed in sonnets: brooding, unhappy
and one-sided love to a perfect woman without a single chance for reciprocation. Gayle Whittier in her article «The
Sonnet`s Body and the Body Sonnetized in Romeo and Juliet» even refers to the general conventions of courtly love
as «Petrarchan», focusing on its inward characteristics over the specific form: worshipful attitudes and «spiritualized»
lady seen «only through the poet`s selective presentation of her … her body heraldized», and the woman herself
removed «from the human realm, which is, after all, the Platonic lover`s aim» [15, p. 33]. As David Schalkwyk put
it, «Petrarchism as a purely poetic convention knows no other narrative: it feeds on the necessity of an eternal ‘no’»
[12, p.76].
Shakespeare`s «perfect woman» is never perfect, but she is always human instead, the best example probably
being the famous sonnet 130 («My Mistress` eyes are nothing like the sun…»). Discussing the difference between
Brook`s and Shakespeare`s prologue, Emma Smith notes, «Shakespeare has abandoned this moralistic framing» [14,
p. 121], meaning his «Romeo and Juliet» is not a moralistic warning to youngsters thinking of defying their parents`
plans for their marriage; it is a hymn to love which is strong despite any obstacles, and even more so owing to its
passionate, earth-bound and human nature. This is also true for all the Shakespeare`s creativity as the tendency of
making people more human than perfect – including, letting women be passionate and able to fall in love, not only
serve as a cold-blooded object spoken at, not with – is found in many of his sonnets and dramas, including «Love`s
Labour`s Lost»4, «Twelth Night», etc. If both the prologue and chorus sonnets in «Romeo and Juliet» serve mostly
as a brief introduction and summary, though already breaking with the Petrarchan tradition by speaking of «a pair of
star-crossed lovers» and «she as much in love»5, the dialogue-sonnet between Romeo and Juliet illustrates it to a point
even in its form – as it is build and created through equal participation, through the actual and active reciprocation.
1 ROMEO If I profane with my unworthiest hand
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2 This holy shrine, the gentle fine is this:
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3 My lips, two blushing pilgrims, ready stand
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4 To smooth that rough touch with a tender kiss.
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5 JULIET Good pilgrim, you do wrong your hand too much,
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6 Which mannerly devotion shows in this;
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7 For saints have hands that pilgrims’ hands do touch,
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8 And palm to palm is holy palmers’ kiss.
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9 ROMEO Have not saints lips, and holy palmers too?
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given enough scholarly attention, leaving a vast field for future research. This is also the reason the majority of quotes provided
were taken from the English sources.
2
It is necessary to note, though, that the First Folio edition lacks the prologue same as it lacks the Dramatic Personae list for
«The Tragedie of Romeo and Juliet», and the position of the Chorus sonnet seems unclear: though it is provided after the «Exeunt»
note [ibid.], it is logically more closely connected to the previous scene than to the next one.
3
This honour belongs to Lord Henry Howard the Earle of Surrey, whose transformation of Petrarchan (also known as Italian)
sonnet was presented to the English audience in 1557, when the «Songes and Sonnettes» collection published by Richard Tottel (the
so-called «Tottel`s Miscellany») appeared; while the Italian sonnet in its original form was introduced in England by Sir Thomas
Wyatt (some of them were also published in «Tottel`s Miscellany») [11, p. 39].
4
The embodied response of a woman, who is the recipient of a love sonnet was used by Philip Sidney in his 1580s songs of
«Astrophil and Stella» to break the predictive monotony of unchangeable theme in a Petrarchan sonnet. As Schalkwyk notes, in
«Love`s Labour`s Lost» this response is embodied on stage, demonstrating the inevitability of a response in the situation of addressing the sonnet to a woman, with women being able «not only to voice their displeasure but also to cause the disintegration of
the sonnet itself» [12, p. 77]. It is an additional indication of Juliet`s active role in reciprocating and supporting Romeo`s courting,
as she was the one to co-create the sonnet with him instead of disintegrating its mere possibility by her discouraging response or
lack of thereof.
5
Schalkwyk considers the prologue to be the «shared voice of the theatre rather then the solitary voice [of a poet]» [ibid., p. 65],
thus seeing in this another break from Petrarchan tradition of sonnets. As the third summary-sonnet belongs to the whole Chorus,
the same argument could be as readily applied to it.
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10 JULIET Ay, pilgrim, lips that they must use in prayer.
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11 ROMEO O, then, dear saint, let lips do what hands do;
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12 They pray, grant thou, lest faith turn to despair.
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13 JULIET Saints do not move, though grant for prayers’ sake.

l

u

u

l

u

l

u

l

u

l

14 ROMEO Then move not, while my prayer’s effect I take.
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15 Thus from my lips, by yours, my sin is purged.

l

u

u

l

u

l

u

l

u

l

16 JULIET Then have my lips the sin that they have took.
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17 ROMEO Sin from thy lips? O trespass sweetly urged!
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18 Give me my sin again.
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JULIET You kiss by th` book.

The dialogue is seemingly simple, casual and rather joking – fully befitting the situation and an absolute opposite to
the Romeo`s previous long-worded and Petrarchan in nature moaning addressed to Rosalinda. This piece is dynamic
and witty, and the whole conversation is an unbreakable unity. The rhyming scheme clearly shapes the conversation
as one of two equally participating and equally interested in each other people: a stanza for Romeo (abab), a stanza
for Juliet (cbcb), which borrows the second rhyme in a parallel rhyming from the Romeo`s previous part, the third
shared stanza with quick repartees of both interlocutors (dede), and the final shared couplet presenting unification as
the kiss (ff). The just-finished sonnet then continues for another (also shared) stanza (ghgh), which could have evolved
into the second sonnet if not for the interruption by the Nurse. The rhyme here is shaping and symbolically uniting
the dialogue, highlighting the equality and reciprocation of Juliet`s flirting back. The conversation after the dialoguesonnet and the second kiss are even initiated by her («Then have my lips the sin that they have took»), and the remark
«You kiss by th` book» is both playful and daring. It is also important to note that Juliet`s first stanza (lines 5-8) echoes
Romeo`s words with the identical rhyme, which makes the usage of identical rhyme here symbolically important, as
well as the word «kiss» chosen for repetition in this respect. As to the inner rhyme found in the line 2, its main function
seems to be the aesthetic one.
The meter is iambic pentameter typical for Shakespeare as are all the meter deviations found there: 3 cases of
pyrrhic, 10 trochaic feet, and 8 spondees. Being partly the result of the peculiarities of the English language (frequent
spondee due to monosyllable words, the appearance of trochaic feet at the beginning of a line when a line opens
with a significant noun), it is equally the result of Shakespeare`s preference for the natural rhythmical flow for this
conversation6.
Let us now analyse how these prosodic peculiarities were reproduced in the four Ukrainian translations of the
dialogue by Panteleymon Kulish, Vassyl` Myssyk, Abram Hozenpoud and Iryna Steshenko.
Kulish was the first to translate the drama «Romeo and Juliet» into the Ukrainian language (finished by 1881 [4, p.
61], but first published in 1901, in L`viv). The translation reproduces the rhyming scheme of the dialogue sonnet, but
promptly breaks into couplets instead of the first stanza of the aborted second sonnet: abab cbcb dede ff – bb gg. The
identical rhymes are also preserved, though partly, but as the Ukrainian tradition of rhyming does not employ them
to the same extent they are used in the English verse, the partial reproduction is justified – even more so, considering
Kulish evoked the same identical rhyme «гріх» in the line 157. However, the aesthetic quality of the piece is lower if
compared to the original: inner rhyming is neither preserved nor compensated by other phonic elements, some rhymes
are rather weak (живих-святих, молитви-тьми), the rules of accentuation are occasionally violated to accommodate
the iambic meter (прочанúн), and many lexical choices were obviously made for the sake of rhyming purposes only.
As to the rhythm itself, it can be considered as «domesticated» and is different from Shakespeare`s recognizable
one: instead of the neat original iambic pentameter the length of the lines varies from 11 to 13, with an occasional
amphibrach at the end, only three trochaic feet, no spondee whatsoever and as many as 23 cases of pyrrhic [9, p. 31].
1 Ромео. Коли моя рука торкнулась недостойно
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2 до дивної краси, до святощів живих.
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3 Мої уста, прочане два, пристойно

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

u

4 нїжним цілунком най спокутують сей гріх.
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As his other poetic pieces prove (for example, the «Murder of Gonzago» play-within-a-play found in «Hamlet»), Shakespeare
is perfectly capable of creating a poetic piece with close to zero rhythmical changes within a iambic metrical scheme.
7
It is interesting to note here that Kulish focused on the word «гріх» as the operative one here, while Shakespeare highlighted
the word «kiss» instead.
6
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5 Джулєта. Смиренний прочанин аж надто зневажає

u

l

u

u

u

l

u

l

u

u

u

l

6 ту руку, що мене підносить до святих.

u

l

u

u

u

l

u

l

u

u

u

l

7 Торкатись і до них нам звичай при зволяє,

u

l

u

u

u

l

u

l

u

u

u

l

8 Сьвятиню цїлувать не має він за гріх.

u

l

u

u

u

l

u

l

u

u

u

l

9 Ромео. Та-ж мають і сьвяті уста, як і прочане !

u

l

u

u

u

l

u

l

u

u

u

l

10 Джулєта. В прочан уста – сьвятим творити молитви.

u

l

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

11 Ромео. Нехай же на мою мольбу сьвята спогляне,

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

u

l

12 Щоб ясно вірив я, без сумнїваня тьми.

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

13 Джулєта. Хоч і приняв мольбу, сьвятий анї здвигнеть ся.

u

u

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

u

14 Ромео. О, не здвигнись же й ти ! Се дар тобі від серця.

l

u

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

u

15 Через твої уста очистив ся мій гріх.

l

u

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

16 Джулєта. А я, прочанине, взяла його з твоїх.

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

17 Ромео. З моїх ? О гріх сьвятий ! Сияє мов у ризї.

u

l

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

u

18 Верни-ж його менї.

u

l

u

l

u

l
u

l

u

u

u

l

u

Джульєта. Цїлуєш як по книзї...

u

u

u

u

Even though the most basic features of Romeo and Juliet`s co-created sonnet are reproduced through the rhyming
scheme and shared stanzas/line, due to the multiple violations (including the lexical changes/additions) we cannot
speak of the proper rendering of the complex dialogue-sonnet in this case. We share Kochur`s view that Kulish`s
translation is at present more of a literature and translation fact and may be considered old-fashioned [2, p. 44], but
it is also true that at the time of production it was a significant literary event, and its influence is easily traced in the
later translations.
In the translation by Myssyk (1932) [6, pp. 21-22], the rhymes are mostly masterful (рукою-заспокою, ганишпрочани ж, юначе-наче), and though the inner rhyming is not preserved, the aesthetical value of the verse is mostly
reproduced through the euphony. It is a pity the translator did not preserve the identical rhyming, which results in a
change of the rhyming scheme (abab cdcd efef gg hihi), or the symbolic focus it put on the kiss shared by the lovers.
But at least the structure of the shared sonnet with its start of another shared (though aborted) sonnet as soon the
previous finishes is preserved, as is the laconic and dynamic quality of witty repartees with its iambic pentameter.
Though the length of the words in the Ukrainian language enriches the rhythm with 17 cases of a pyrrhic foot, 3
trochaic feet and only 1 spondee, it is acceptable for a translation into Ukrainian, alongside with the lengthening of
every other line by one syllable.
1 Ромео. Коли зганьбив негідною рукою

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

2 твою красу небесну – ось пеня:

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

3 вустами грубий доторк заспокою –

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

4 цими прочанами святими я.

l

u

u

l

u

u

u

l

u

l

5 Джульєтта. Прочанине, даремно руку ганиш,

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

6 що лиш побожність виказала цим;

u

u

u

l

u

l

u

u

u

l

7 рук у святих торкаються – прочани ж:

l

u

u

l

u

l

u

u

u

l

8 руки торкнутися – цілунок їм.

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

9 Ромео. Хіба святі й прочани уст не мають?

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

10 Джульєтта. Їх мають, щоб молитися, вони.

u

l

u

u

u

l

u

u

u

l

11 Ромео. Хай же вуста за руки одвічають:

l

u

u

l

u

l

u

u

u

l

12 свята, надій на сум не оберни!

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

13 Джульєтта. Святі не рушаться, хоч і зважають.

u

l

u

l

u

u

u

u

u

l

u

14 Ромео. Так стій же, поки дар вуста приймають.

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

u

u
u
u
u

u

u
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15 Твої уста зняли вину з моїх.

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

16 Джульєтта. Вона тепер вже на мені, юначе.

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

17 Ромео. Вина із уст моїх? О, любий гріх!

u

l

u

l

u

l

l

l

u

l

18 Віддай!

u

l
u

l

u

u

u

l

u

l

Джульєтта. Цілуєш, як по книзі наче.

u

u

On the whole, the key prosodic features of the dialogue-sonnet were reproduced without violating the sense of the
conversation, and the dialogues sounds natural despite the occasional syntactically awkward phrases («рук у святих
торкаються – прочани ж») caused by the rhyming and equilinearity requirements.
In the translation by Hozenpoud (1937) the rhyming scheme of the dialogue-sonnet is perfectly reproduced (abab
cbcb dede ff bgbg), including the reproduction of the identical rhymes (partially – with the identical rhyming as
well, and partially – with the regular rhymes) and the same introduction of the identical rhyme to the line 15 that is
present in the Kulish`s translation. Moreover, even the focus on «гріх» instead of «kiss» is the same. Aesthetically,
the translation is on a bit lower level than that of Myssyk due to some weak rhymes (негідна-бідні, пілігримів-цими)
and generally lower level of euphony/ease of pronunciation (e.g., «суворо дотик рук своїх»). The inner rhyming has
not been preserved either, and the occasional syntactically awkward phrases («уста в святих – не тільки в пілігримів») as well as accentuation mistakes («ганúш») can also be found, but the rhythm, on the other hand, is even less
influenced by the restrictions imposed by the peculiarities of the Ukrainian language than in Myssyk`s translation:
a iambic pentameter with 13 cases of pyrrhic, 4 trochaic feet and 1 spondee, and every other line lengthened by 1
syllable [8, p. 9].
1 Ромео. Коли тепер моя рука негідна,

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

2 Торкнулась недостойно рук святих,

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

3 Мої вуста – два пілігрими бідні –

u

l

u

l

l

u

u

l

u

l

4 Спокутують цілунком ніжний гріх.

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

5 Джульєтта. Проте, даремно, любий пілігриме,

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

6 Ганиш суворо дотик рук своїх,

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

7 Адже у тих, кого зовуть святими,

l

u

u

l

u

u

u

l

u

l

8 Нам цілувати руки – це не гріх.

l

u

u

l

u

l

u

u

u

l

9 Ромео. Уста – в святих, не тільки в пілігримів.

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

10 Джульєтта. Так, пілігриме, – тільки для псалмів.

l

u

u

l

u

l

u

u

u

l

11 Ромео. Тоді дозволь мені вустами цими

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

12 Твоїх торкнутись… смерті час приспів!

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

13 Джульєтта. Як згодяться святі – стоять нерушно!

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

u

14 Ромео. Нерушна будь – моїм чуттям послушна.

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

u

15 Тепер твої уста зняли мій гріх.

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

16 Джульєтта. Ви вільні від гріхів – це ваш рятунок.

l

l

u

u

u

l

u

l

u

l

17 Ромео. Тепер гріховність на вустах твоїх.

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

18 Візьму її…

u

l

u

l
u

l

u

u

u

l

Джульєтта. Мов з книжки поцілунок

u

u

u

u

u

u

u

u

It could have been a good variant of translation, if not for some lexical choices. If some phrases (used probably
for the sake of rhyming) just seem illogical and senseless («смерті час приспів», Juliet`s exclamation in line 13), the
other half violates the underlying principle of the shared sonnet: equality and mutual interest, reciprocation. Romeo
initiates the conversation and the first kiss, while Juliet immediately develops it and gives an opening for the second
one. Hozenpoud changes their roles and basic principle of counteraction by making Romeo an aggressor («моїм
чуттям послушна»), and Juliet distancing herself with honorific «Ви» alongside with – judging from her words in
this translation – being a passive recipient of Romeo`s attention, not an active participant of their co-created sonnet.
Steshenko`s translation [7, p. 335] also distorts the principles of the shared sonnet, but in this case it is done
through violating the rhyming scheme (abab cdcd ee ff gh ii jj). It violates the impression of unity of the lovers`
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conversation, when they move from the paired stanzas through a shared stanza to a shared line. Steshenko transforms
the conversation into a sequence of separate cues-events (ee ff), breaking the moment of kiss altogether (gh). It`s
impossible to talk about the peculiarities of reproduction of the dialogue-sonnet here, because the sonnet itself with its
complicated form is it not reproduced, neither is the inner or identical rhyming. The rendering of rhythm is acceptable
for the English-Ukrainian translation: a iambic pentameter with 17 cases of a pyrrhic, three trochaic feet and no
spondee, and every other line longer by a syllable, but on the whole it does not change the fact that the sonnet is lost.
1 Ромео Коли торкнувсь рукою недостойно

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

2 І осквернив я цей олтар святий,

u

u

u

l

u

u

u

l

u

l

3 Уста – два пілігрими – хай пристойно

u

l

l

u

u

l

u

u

u

l

4 Цілунком ніжним змиють гріх тяжкий.

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

5 Джульєтта О пілігриме, в тім гріха немає –

u

u

u

l

u

u

u

l

u

l

6 З молитвою торкатись рук святих:

u

l

u

u

u

l

u

l

u

l

7 Такий привіт нам звичай дозволяє.

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

8 Стискання рук – то поцілунок їх.

u

l

u

l

u

u

u

l

u

l

9 Ромео Але, крім рук, ще дано й губи їм...

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

10 Джульєтта Так, для молитви, любий пілігрим...

l

u

u

l

u

l

u

u

u

l

11 Ромео О, то дозволь мені, свята, й устами

l

u

u

l

u

l

u

l

u

l

u

12 Молитися побожно, як руками!

u

l

u

u

u

l

u

u

u

l

u

13 Джульєтта Нас незворушно слухають святі.

l

u

u

l

u

l

u

u

u

l

14 Ромео Не рухайся ж, дай відповідь мольбам!

u

l

u

u

u

l

u

u

u

l

15 Твої уста очистили мій гріх...

u

l

u

l

u

l

u

u

u

l

16 Джульєтта Взяли твій гріх мої уста з твоїх.

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

17 Ромео Мій гріх?.. В твоїх словах я докір чую!

u

l

u

l

u

l

u

l

u

l

u

18 Верни ж мій гріх.

u

l

u

l
u

l

u

u

u

l

u

Джульєтта Мов з книги ти цілуєш...

u

u

u

u

To sum up, no translator rendered all the prosodic peculiarities of Shakespeare`s famous dialogue-sonnet, and
some translators (Hozenpoud, Steshenko) either decided to omit rendering its symbolic and relationships-shaping
value or neglected to see its importance within the play. On the other hand, all the translators managed to reproduce at
least some elements of the shared sonnet quite successfully. In terms of rendering the functions of dialogue-sonnet`s
key prosodic peculiarities discussed above and the formal features of the Shakespeare`s sonnet, the translation by
Myssyk may be considered the best one out of the four Ukrainian translations analysed.
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Донбаський державний педагогічний університет, м. Слов’янськ

ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ АНТРОПОНІМІВ У ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ КАЗОК
(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОГО ТА УКРАЇНСЬКОГО ФОЛЬКЛОРУ)
У статті розкрито основні ознаки казки як одного з жанрів народно-оповідальної творчості; досліджено
особливості відтворення антропонімів у процесі перекладу казок; проілюстровано способи їх передачі прикладами з творів німецького та українського фольклору; виявлено, що спосіб передачі назв казкових героїв залежить,
передусім, від характеру назви (канонічні, неканонічні та запозичені імена необхідно транскрибувати; вигадані
та власне казкові імена треба перекладати з метою збереження їх експресивно-стилістичної конотації).
Ключові слова: антропонім, назви казкових героїв, переклад, казка.
В статье раскрыты основные признаки сказки как одного из жанров народного творчества; исследованы
особенности передачи антропонимов в процессе перевода сказок; проиллюстрированы способы их передачи
примерами из произведений немецкого и украинского фольклора; выявлено, что способы передачи названий
героев сказок зависит от характера названия (канонические, неканонические, заимствованные имена необходимо транскрибировать; выдуманные и собственно сказочные необходимо переводить с целью сохранения их
экспрессивно-стилистической коннотации).
Ключевые слова: антропоним, названия сказочных героев, перевод, сказка.
The article gives an analysis of the main characteristics of the fairy tale as one of the genre of the folk tale art. It is
stated that the way of the fairy-tale characters names rendering chiefly depends on the character of the personal names
(canonical, non-canonical, borrowed names have to be transcribed, imaginary and fabulous names are to be translated
with the aim of preservation of their expressive-stylistic connotation).
Keywords: anthroponym, names of the fairy-tale characters, translation,fairy tale.

Казка – це один з основних жанрів усної народно-оповідальної творчості. Їй притаманні поєднання реального та вигаданого, чітке протиставлення добра і зла, схематизм образів, символічність, динамічність,
викінченість, оптимістичність. Відомо, що казка характеризується, передусім, виховною функцією і в багатьох випадках саме імена головних героїв казки допомагають дитині усвідомити їх роль у творі та зрозуміти
характер і причину вчинків.
Основна ознака казкових імен – здатність нести в собі казкове значення, виражати казкове поняття. Ім’я
рекомендує нам героя в цілому, в усій його одиничності і конкретності, але, перш за все, наділеним якоюсь однією суттєвою ознакою, з якою він постає в казковій реальності. Ім’я казкового героя – своєрідна маска-знак,
що приховує «власне» обличчя реальної людини, надає йому ніби застиглого виразу, який він має зберегти від
початку і до кінця казки. Виразу, який ніби забороняє, перепинає йому шлях до прояву інших якостей, окрім
власне казкових, що наперед визначають його поведінку [4, с. 207].
Торкаючись проблеми власних імен у перекладі, дослідники традиційно використовують термін «передача» а не «переклад». Правильна передача власних імен має велике значення: неточності можуть спричинити
фактичні помилки і втрату національного колориту [11, с. 41]. Однак, роблячи спробу трансформувати казку
в іншу мову, перекладач розуміє, що велику частку назв головних героїв твору цього жанру становлять не
звичайні імена людей, притаманні певному географічному та історичному просторові, а специфічні назви, що
потребують саме перекладу. Транскрибуючи, а не перекладаючи такі імена, перекладач ускладнить розуміння
окремих характеристик героїв казки для читача. Отже, у даній статті ставимо за мету дослідити особливості
відтворення антропонімів у процесі перекладу казок, ілюструючи способи їх передачі прикладами з творів
німецького та українського фольклору.
Тему передачі власних імен розробляли М. Аристов, В. Виноградов, Є. Верещагін, Н. Галь, В. Костомаров,
М. Морозова, М. Сергієвський, А. Суперанська, Л. Щерба. Окремо слід виділити одну з небагатьох фундаментальних робіт у цій галузі: монографію Д. Єрмоловича «Имена собственные на стыке языков и культур» [7].
На сучасному етапі названу проблематику в якості власних наукових досліджень обрали М. Венгренівська, О. Губарева, Л. Дегтярьова, Г. Максимів, Є. Тимченко та ін.
Відомо, що антропоніми (імена людей) – це вид власних назв, які служать для виділення названого ними
об’єкта з низки подібних, для його індивідуалізації та ідентифікації [10, с. 187]. В. Виноградов наголошує, що
власна назва – це завжди реалія. В кожній власній назві міститься інформація про локальну та національну
приналежність об’єкта, який вони позначають [5, с. 150]. Таку ж позицію обстоює і Р. Зорівчак, яка вважає, що
єдиний різновид реалій, який неминуче треба подавати в національній подобі – це антропоніми та топоніми
[8, с. 98].
Продовжує цю думку Т. Кияк. Дослідник стверджує, що власні назви належать до реалій певної мовної
культури, відрізняючи її від інших. Вони називають об’єкт думки (надуманий чи дійсний), особу чи місце,
єдине та неповторне у своєму роді. Носії цієї культури мають щодо реалій деякі фонові знання та асоціації, які
на певному етапі міжмовних контактів можуть бути відсутніми в носіїв іншої мови [9, с. 124].
Беручи до уваги те, що наша мета – висвітлити особливості відтворення антропонімів у перекладі, буде
доцільним подати класифікацію імен у процесі перекладу казкового твору.
Існують декілька варіантів поділу імен персонажів казок (за структурою, функціональною значущістю,
ступенем їх вживання). Ми скористаємося запропонованою російською дослідницею М. Морозовою класи© Г. І. Капніна, 2014
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фікацією імен казкових героїв за їхнім походженням [12]. Отже, тут слід говорити про канонічні, неканонічні,
запозичені, вигадані, власне казкові імена. Охарактеризуємо кожен з виділених типів антропонімів у перекладі.
Канонічне ім’я (термін походить з церковного лексикону) – це ім’я, яке дається людині при хрещенні і
закріплюється за нею. Неканонічним є ім’я, що надається дитині при народженні. В наш час ці імена можуть
не співпадати, тоді як у давні часи людину традиційно у повсякденному житті називали так, як її хрестили.
Запозиченими вважаються імена людей, що є розповсюдженими в іншому географічному просторі.
Як правило, у процесі перекладу канонічні, неканонічні та запозичені імена транскрибуються чи транслітеруються. У даній науковій розвідці ми не будемо детально розглядати принципи реалізації цих двох
видів перекладацьких трансформацій, оскільки вони достатньо висвітлені багатьма дослідниками означеної
проблеми. Крім того, більшість навчальних посібників, присвячених питанням перекладу, містять таблиці,
користуючись якими, лінгвіст може здійснити передачу імені з однієї мови на іншу.
Єдине, на що тут варто звернути прискіпливу увагу, це правильність відображення звучання власного імені в мові оригіналу засобами мови перекладу, чого, нажаль, не завжди дотримуються перекладачі. Наведемо
приклади вдалих варіантів трансформації антропонімів: Petro [13, с. 16], Hawrylo [13, с. 16], Iwan [13, с. 16],
Marijka [13, с. 102], Гензель [3, с. 17], Ганс [3, с. 78]. В наведених ілюстраціях передачі власних імен у повній
мірі збережено категорію м’якості, відображено правильну вимову українських звуків в і г та німецького h.
Невдалими вважаємо наступні випадки передачі імен головних героїв казок: Sirko [13, с. 9] (необхідно
було подвоїти першу приголосну, щоб вона не читалась як звук з за правилами німецької мови), Fedko [13,
с. 96] (перекладач не вважає за потрібне передати пом’якшення звуку d за допомогою звуку j), Гретель [3,
с. 15] (не відтворено правильне звучання німецької літери g, хоча в українській мові існують для цього всі
можливості).
Тут варто додати, що особливо обережним слід бути перекладачу, якщо він зустрічається з іноземними
власними іменами, які вже мають форми перекладу, що склались традиційно. У цьому випадку перед ним постає проблема вибору: або подати новий, більш точний варіант перекладу, або залишити стару, менш точну,
але знайому, загальноприйняту форму. Вибір перекладача повинен залежати від ступеня освоєності тієї чи
іншої власної назви. У будь-якому випадку, у читача перекладеного твору не має виникнути уява, що мова
йде про якесь інше явище [6, с. 471].
Для української мови характерним є використання багатьох форм одного й того ж імені: Іван, Іванко, Іванчик, Івасик тощо. Для німецької мови ця особливість не є властивою, тому цей факт також становить певні
труднощі для перекладача. Передача власних назв, що мають у своїй структурі суфікси суб’єктивної оцінки
(названі нами, або інші), на думку В. Виноградова, може реалізовуватись у два способи:
– транскрибування (але лише у тих випадках, коли є впевненість у тому, що на фоні повного імені й контексту читачеві буде зрозумілим пестливе або зневажливе забарвлення нової форми власної назви);
– визначення нейтральної форми транскрибованого ім’я прикметником, експресивно-оцінювальний зміст
котрого у певній мірі може вважатись еквівалентом для значення відповідного суфікса імені, що перекладається [7, с. 157-158].
Як показує аналіз, більш уживаним є перший з названих способів. Його ілюструють наступні приклади:
Гретель [3, с. 15] (Gretel), Iwanko [13, с. 101] (Іванко), Marijka [13, с. 102] (Марійка).
Перед тим, як перейти до характеристики вигаданих та власне казкових імен героїв фольклорних творів
для дітей, необхідно проаналізувати ще один їх підвид – антропомізовані іменники (Вовк, Лис, Заєць), які не є
антропонімами (назвами людей) у звичному нам розумінні. Втім, дуже часто героями, скажімо, українського
епосу виступають персонажі не з іменами людей чи промовистими іменами, а саме звірі на позначення певних
людських образів. Тому проблему перекладу таких назв казкових героїв не можна оминути.
Як правило, цей аспект перекладу не складає особливих труднощів для перекладача, оскільки такі назви
слід просто передавати відповідними лексемами з мови перекладу. Наприклад, der Ziegenbock [13, с. 13], der
Wolf [13, с. 9], die Maus [13, с. 36]. І. Алєксєєва наголошує, що переклад персонажів-тварин з народних казок,
які супроводжуються стійкими епітетами у формі додатка, є проблемним. Виокремлена проблема є, передусім, актуальною для перекладу вітчизняних народних казок на інші мови, оскільки імена тварин такого
складу розповсюджені саме у слов’янській традиції. У більшості випадків перекладачеві треба утворювати
нові імена за тими моделями, що прийняті у фольклорних текстах мови перекладу [1, с. 187]. У перекладах
українських казок знаходимо наступні приклади, що ілюструють цей спосіб передачі імен казкових героїв:
schönes Füchslein (лесичка-сестричка) [13, с. 36], der Wolf Grauherr (вовчик-братик), зачарована красуня [3,
с. 60] (Dornröschen).
Вигадані та власне казкові імена, або поширений у лінгвістиці варіант цих термінів «смислові імена» мають зовсім інші принципи відтворення при перекладі.
Зазначимо, що смислове ім’я – це своєрідний троп, рівнозначний, в певній мірі, метафорі і порівнянню. Він
використовується зі стилістичною метою для характеристики персонажа або соціального середовища. Смислові імена вигадуються автором, переслідують певні цілі і спираються у своїй будові на існуючі в ономастиці
традиції і моделі [9, с. 161].
Переклад означеного виду імен казкових героїв потребує від перекладача неабияких вмінь, недарма В. Виноградов називає процес роботи перекладача з трансформацією смислових імен творчістю [7, с. 160].
Українська дослідниця Р. Зорівчак стверджує, що у випадках, коли власні імена семантично значущі, втрати при використанні транскрипції у перекладі бувають надзвичайно великі. Тому в сучасній перекладацькій
практиці тенденція перекладати смислові імена домінує [8, с. 99], адже саме за допомогою перекладу, а не
транскрипції, яка не може виявити емоційний вплив на рецептора, можна виразити закладену в іменах смис-
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лову та емоційну інформацію [9, с. 128]. Наступні приклади яскраво ілюструють цей тип перекладацьких
трансформацій: Flitz und Husch [13, с. 6] (круть і верть), Bergversetzer (Вернигора) [13, с. 29], Eichenentwurzler
[13, с. 29] (Вернидуб), Schnauzbartdreher [13, с. 30] (Крутивус), пані Метелиця [3, с. 84] (Frau Holle), ледащиця
[3, с. 37] (die Faule).
Певні складнощі при перекладі утворюють випадки, коли відповідник у мові перекладу має іншу граматичну характеристику (рід) ніж слово у мові оригіналу. У декотрих випадках інший, ніж в початковому варіанті, рід не є принциповим для розуміння змісту казки: соломинка [2, с. 4] (der Strohhalm), вугіллячко [2, с. 4]
(die Kohle), боб [2, с. 4] (die Bohne).
Але в окремих обставинах той факт, що іменник у мові перекладу має іншу гендерну характеристику,
може заважати адекватному сприйняттю казки дітьми. Так, die Rollerbse [13, с. 24] – це український казковий
герой Котигорошко. Мабуть, через зміну роду з чоловічого на жіночий в німецькомовному перекладі дане
ім’я не супроводжується артиклем.
Необхідно враховувати, що для казок є характерним використання таких назв головних героїв, які містять у
своїй структурі суфікси суб’єктивної оцінки. Яким чином передаються казкові антропоніми, зазначено вище.
Інші пестливі назви казкових героїв відтворюються засобами мови перекладу, що відповідають аналогічним
засобам мови оригіналу: altes Mütterchen [13, с. 29] (бабуся), das Männlein [13, с. 32] (маленький дідок), das
Mäuschen [13, с. 6] (мишеня), das Lautkehlchen [13, с. 6] (голосисте горлечко), das Öchslein [13, с. 64] (бичок).
Втім, і тут є достатньо прикладів невдалих перекладацьких рішень, коли категорію пестливості не було
збережено: der Hahn [13, с. 8] (півник), зачарована красуня [3, с. 60] (Dornröschen); та навпаки, коли її не було
в мові оригіналу, а в перекладеному тексті вона з’явилась: die Ofenheizerin [13, с. 122] (попелюшка), вугіллячко
[2, с. 4] (die Kohle).
Проаналізувавши особливості відтворення антропонімів у процесі перекладу казок, ми дійшли наступного
висновку: спосіб передачі назв казкових героїв залежить, передусім, від характеру назви. Канонічні, неканонічні та запозичені імена необхідно транскрибувати, дотримуючись принципу відтворення в мові перекладу
такого звучання імені, яке б передавало його варіант у мові оригіналу; вигадані та власне казкові імена треба
перекладати з метою збереження їх експресивно-стилістичної конотації.
Висвітлене в статті питання, без сумнівів, потребує подальшої розробки. Наступні дослідження можуть
бути проведені в напрямку компаративного аналізу особливостей передачі власних імен відомих творів, авторами яких є українські та німецькі казкарі.
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До питання практичних дій перекладача та закріплених за ними понять
У статті досліджено підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо вивчення та розуміння ключових
для перекладознавства понять: спосіб, прийом і метод перекладу.
Ключові слова: спосіб перекладу, прийом перекладу, метод перекладу.
Статья посвящена анализу подходов отечественных и зарубежных исследователей к изучению и пониманию ключевых для переводоведения понятий: способ, прием и метод перевода.
Ключевые слова: способ перевода, приём перевода, метод перевода.
This article is aimed to explore the approaches of domestic and foreign researcher to the translation studies key
terms – practical translational activities, such as: translation methods, strategies, procedures and techniques.
Key words: translation methods, translation strategies, translation techniques.

Питання практичних дій перекладача під час перекладу текстів має центральне значення як для теорії, так
і для практики перекладу. Зазначена проблематика не є новою для міжкультуної комунікації, проте, незважаючи на її ключову роль, серед науковці й досі існують розбіжності у визначенні засадничих понять перекладознавства, що зумовлює основні протиріччя.
Аналіз теоретичних джерел свідчить, що сьогодні для позначення процесу перекладу фахових текстів дослідники оперують різними термінами → методи / способи / прийоми перекладу; перекладацькі прецеденти,
перекладацькі прийоми; перекладацькі операції; перекладацькі техніки / стратегії тощо. Це спричиняє певну
плутанину у визначенні основних термінів перекладознавства і закріплених за ними понять, ускладнює розуміння процесу перекладу фахових текстів і тому вимагає детального уточнення, оскільки кожне із наведених
понять стосується відповідного етапу у процесі перекладу і характеризується специфічними відмінностями.
На жаль, більшість представників вітчизняної школи використовують сьогодні терміни «метод» – «спосіб» – «прийом» перекладу як синоніми і не проводять чіткої межі між ними. Хоча корифеї радянського перекладознавства зазначали, що «важливо виокремлювати спосіб перекладу від прийому та методу перекладу»
[4, с._100]. Р. К. Мін’яр-Белоручев вважає, що «спосіб – це головне правило досягнення поставленої мети,
яке відображає об’єктивно існуючі закони реальності… На відміну від метода спосіб – це не діяльність, не
система дій, а психологічна операція, яка реалізує дію. Перейти від однієї мови до іншої для вираження вже
сформульованої думки, для повторного позначення предмета можна лише за допомогою одного з існуючих
способів перекладу» [4, с. 100].
Традиційно в теорії перекладу розрізняють два ключові способи перекладу, для яких науковці пропонують
різні позначення, проте їхній зміст залишається однаковим: інтерлінеарний і трансформаційний переклад
(Л. С. Бархударов) [1], переклад та інтерпретація (І. І. Ревзін, В. Ю. Розенцвейг) [5], знаковий і смисловий
спосіб перекладу (Р. К. Миньяр-Белоручев) [4], прямий і непрямий переклад (Ж. П. Віне, Ж. Дарбельне)
підстановки і трансформації (Л._К._Латышев) [3]. Перший спосіб перекладу (інтерлінеарний / знаковий
переклад, підстановки тощо) втілюється на знаковому рівні (лексико-термінологічному), тобто знаки однієї
мови замінюються знаками іншої мови. Іншими словами, переклад здійснюється за допомогою формальноструктурних відповідників, так званих семантико-структурних паралелей [3, с. 95]. Другий спосіб перекладу
(трансформаційний переклад, інтерпретація, смисловий / непрямий переклад, трансформації, модифікації
тощо) має місце, якщо відтворити смисл вихідного повідомлення «слово у слово» неможливо і перекладач
використовує певні перекладацькі трансформації. Під перекладацькими трансформаціями ми розуміємо вмотивоване відхилення від оригіналу з метою повної передачі його інформаційного, комунікативно-прагматичного змісту й семантичних і стилістичних характеристик із врахуванням норм та узусу ЦМ. Серед основних
вимог до трансформаційного перекладу дослідники висувають – збереження змісту та функціонально-прагматичної адекватності оригіналу [3, с. 34-41].
Прийомом перекладу радянські науковці позначають додаткові перекладацькі операції (так звані типові
дії перекладача), спрямовані на подолання певних складностей, які виникають під час перекладу [4, с. 110].
Прийоми перекладу втілюються за допомогою трансформацій, серед яких розрізняють – лексичні трансформації: конкретизація понять, генералізація понять, антонімічний переклад, смисловий розвиток, компенсація;
граматичні трансформації: перестановки, заміни частин мови та речень, синтаксичні заміни, додавання,
вилучення, об’єднання та членування речень тощо [1; 2; 6]. Інші прийоми перекладу деякі науковці використовують для розв’язання проблем перекладу безеквівалентної лексики, зокрема, транслітерацію, транскрипцію, описовий переклад, наближений переклад, пояснення та коментарі у тексті або виносці. Таким чином,
дослідники проводять певні паралелі між способами та прийомами перекладу, наголошуючи, що одні прийоми (транслітерація, транскрипція, калькування, дослівний переклад) мають місце в рамках інтерлінеарного
перекладу, інші прийоми (описовий переклад / пояснення) у трансформаційному перекладі.
Під методом перекладу російські науковці мають на увазі дії перекладача, які дозволяють реалізувати
раціональний спосіб перекладу і отримати оптимальні результати [3; 2; 6]. Р. К. Мін’яр-Белоручев визначає
метод перекладу як «цілеспрямовану систему взаємозумовлених прийомів, яка враховує вид перекладу та
закономірно існуючі способи перекладу» [4, с. 155]. Науковець виокремлює три методи перекладу: метод
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сегментації тексту (поділ ВТ на сегменти, членування домінуючої інформації тощо), метод нотування у
послідовному перекладі та метод трансформації ВТ у синхронному перекладі. Проте, незважаючи на певні
спроби розмежувати поняття, спосіб, прийом та метод перекладу серед російських та українських науковців
досі немає єдності у трактуванні зазначених понять.
Німецькі науковці оперують чітко узгодженими термінами та закріпленими за ними дефініціями. Спробу впорядкувати термінологічний апарат науки про переклад зробив німецький науковець М. Шрайбер у
розвідці «Переклад і перетворення. Диференціація та розмежування перекладацьких понять» («Übersetzung
und Bearbeitung. Zur Differenzierung und Abgrenzung des Übersetzungsbegriffs»). Під час перекладу текстів,
слідом за М. Шрайбером [11, c. 54-55], німецькі дослідники послуговуються терміном «методи перекладу»
(Übersetzungsmethode), під яким розуміють стратегію перекладу (Strategie der Übersetzung). Щодо перекладу
фахової лексики використовують термін «способи перекладу» (Übersetzungsverfahren), під яким розуміють
«техніку перекладу» окремих слів та лексичних одиниць. Подібний підхід зустрічаємо у В. Віллса [10, c. 128].
У сучасному перекладознавстві іноземні дослідники розрізняють два основні методи перекладу текстів:
відчужений / дослівний переклад (Verfremdung /wörtliche Übersetzung), який передбачає орієнтацію на систему вихідної культури, та переклад-адаптацію / одомашнення (Angleichung / Einbürgerung / idiomatische
Übersetzung) – орієнтацію на систему цільової культури. Схожу концепцію щодо методів перекладу обстоював Ф. Шляйермахер, позначаючи її «Frei / Treu» (вільний / дослівний переклад) [12, с. 30]. Сьогодні в
перекладознавстві іноземні дослідники оперують також термінами dokumentarische Übersetzung (документальний переклад) та instrumentelle Übersetzung (інструментальний переклад) – терміни К. Норд [10, c. 58]; а
також overt translation (прямий переклад) covert translation (прихований переклад) – термін Ю. Гоуз [9, c. 111].
Р. Штольце доповнює зазначені методи перекладу текстів так званими стратегіями, які компенсують
та допомагають подолати бар’єри міжмовної комунікації: експлікативна (пояснення), парафразуюча (опис),
референційна (позначення відомим), модифікуюча (переформулювання, адаптація, вилучення) [12, c. 245].
Мона Бекер виокремлює такі методи перекладу текстів: спрощення (англ. Simplification) – перекладач
свідомо або несвідомо спрощує ЦТ; експлікація (англ. Explicitation) – перекладач намагається точніше відтворити зміст ВТ, пояснюючи інформацію, імпліцитно приховану у ВТ; нормалізація / консерватизм (англ.
Normalization / Conservatism) – перекладач спирається на типові тексти ЦМ, аби надати ВТ певних ознак ЦТ
зазначеного типу; вирівнювання відмінностей (англ. Leveling out) [7].
Схожої позиції дотримується У. Даум і додає, що стратегія відчуженого та одомашненого перекладу [8,
c. 40-41] реалізується із застосуванням інших допоміжних стратегій (Hilfsstrategien) [8, c. 42], які науковець умовно позначає як: відмову від перекладу (нім. Verzicht auf Übersetzung); пояснювальний переклад (нім.
Explikative Übersetzung); вилучення / пропуск (нім. Weglassen).
На думку дослідника: 1.) послідовно перекладач не дотримується жодної із зазначених стратегій, проте й
від жодної не відмовляється; 2.)і юристи, і перекладачі під час юридичного перекладу надають перевагу способам відчуженого перекладу – перекладачі через брак фахової спеціалізації (невпевненість у відмінностях
правових систем) намагаються уникнути помилкової інтерпретації вихідного поняття; юристи через усвідомлення того, що поняття цільової мови має інше значення [8, c. 42].
Проти сліпого наслідування оригіналу виступають досвідчені перекладачі Л. К. Латишев, С. Шарчевич,
Ж. Р. де Гроот, Р. Арнтц та інші. Зокрема Л. К. Латишев наголошує, що у перекладі забороняється переносити
іноземний узус у ЦТ, оскільки це ускладнює його розуміння. Дослідник вважає, що обов’язковою є орієнтація
на узус та норми цільової мови із застосуванням стратегій, «компенсуючих» розбіжності ВТ і ЦТ [3, с. 90].
Таким чином, термін метод перекладу ми вважаємо родовим, а прийом та спосіб перекладу видовими
поняттями, при цьому на рівні тексту перекладач спочатку обирає між методом перекладу (прямий / непрямий, підстановки / трансформації, відчужений / одомашнений), що залежить від скопосу перекладу, а потім з
метою забезпечення максимальної адекватності перекладу ВТ ЦМ послуговується прийомами та способами
перекладу. Під прийомами перекладу ми слідом за Л. К. Латишевим розуміємо два умовні класи трансформацій: структурно-рівневі та змістові трансформації. Їхню основу становлять граматичні, синтаксичні та
лексичні трансформації, яким притаманний змішаний характер використання. У перекладі на лексико-термінологічному рівні перекладач спочатку намагається віднайти системні відповідники вихідних лексичних
одиниць і закріплених за ними понять у ЦМ, у разі тих чи інших термінологічних або поняттєвих лакун перекладач повинен запропонувати адекватний варіант перекладу вихідного поняття, послуговуючись способами
перекладу безеквівалентої лексики, аналіз яких зумовлює подальші вектори наукових досліджень зазначеної
проблематики.
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LEXICAL SPECIFICS OF THE TRANSLATION OF THE STORY «ALICE IN WONDERLAND»
BY LEWIS CARROLL (IN THE COMPARISON WITH ITS GERMAN
AND UKRAINIAN TRANSLATION)
Стаття присвячена дослідженню лексичних особливостей оповідання «Аліса у країні Чудес» та аналізує
специфіку використання усталених виразів, які з роками стали невід’ємною частиною мови.
Ключові слова: усталений вираз, прикметник, переклад.
Статья посвящается изучению лексических особенностей рассказа «Алиса в стране Чудес» и анализирует специфику использования устойчивых выражений, которые с годами стали неотъемлемой частью языка.
Ключевые слова: устойчивое выражение, имя прилагательное, перевод.
The article analyses the lexical specific of the story «Alice in Wonderland» and highlights the set expressions
which, as the years go by, have become integral part.
Key words: set expressions, adjective, translation.

The article is devoted to the specifics of the usage and translation of the adjectives in the way of comparing the
original text of the novel «Alice in wonderland» by Lewis Carroll with its German and Ukrainian translation.
Language as the independent unit is full of historical events which are implemented in it. It seems that nothing else
except the history can find itself in the language, can change it, develop and enrich it with numerous set expressions. But
we still have a possibility to grand this role to the literature paying no attention to the author, plot and even the country
where it has been written. It can play with words and sentences creating unusual phrases and making them wide-spread
and full of bright pictures of the world. But language is enriched not just with set expressions, which are fully or partly
expunged from the text but also with adjectives, which in the connection with the noun or with the help of unexpected
grammar construction can gain the most incredible form and meaning. Talking about the grammar construction we
should remember the difference between the way of the English, German and Ukrainian adjectives’ forming.
So, the interest of the influence of the literature on the language forms the urgency of the chosen theme.
The aim of the proposed theme is to highlight key moments of the story «Alice in Wonderland» in comparison with
its Ukrainian and German translation. The article has the following tasks:
– to distinguish the aspects which will serve as the model of analyzing;
– to highlight the peculiarities of the story itself;
– to analyze the given examples in the frames of the proposed model comparing the original text with its translations.
The biggest part of expressions is closely associated with the certain character of the story. Talking about «Alice
in Wonderland» it is to be said that such characters are the Cheshire cat (Cheshire-Kater/Чеширський кіт), the white
rabbit (das weiße Kaninchen/білий кролик), the mad hatter (der Hutmacher/Капелюшник) and the march hare (der
Faselhase/Шалений Заєць).
In the frames of our theme we can separate three main aspects to be examined:
• specially done grammar mistakes;
• game of the words which forms the phrases with unexpected meaning;
• set expressions which became a part of the language as a phraseological unit;
So we will start with grammar mistakes which have been done to implement a special emotional atmosphere
or to highlight the definite moment of the passage. In the mentioned story there is just one case which answers the
underlined purpose.
• «Curiouser and curiouser!» Cried Alice (she was so much surprised, that for the moment she quite forgot how
to speak good English)» [3, p. 29].
• «Verquerer und verquerer!» rief Alice (Sie war so überrascht, daß sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz
vergaß)» [2].
• «Все дивасніше й дивасніше! вигукнула Аліса (з великого зачудування вона раптом забула як правильно
говорити) [1].
The English language as well as the German one has almost the same specific of the comparison of adjectives
(they both use endings -er and -est). But in English language almost all complex words or words with two syllables
get the word «more/less» in the comparative form and the word «the most/the least» in the superlative one. So, in
the first example we can see unusual grammar form for the English language (the author explains the reason of such
process). The right variant will sound like «more curious and more curious». However in German variant such kind
of mistake was omitted but the translator made another thing. In the German translation the word «curious», which
means «strange» or «unusual» has been completely changed into the word «verquer» which means «topsy-turvy»,
«the wrong way round» and «upside down». It, together with ending –er, creates unbelievable effect. In the Ukrainian
translation can be seen unusual for the language form of the adjective «дивасніше й дивасніше» when the right form
is «дивніше й дивніше».
The second kind of specificity of the story is the game of words which can be often met in the works of the author.
• «But do cats eat bats, I wonder?» And here Alice began to get rather sleepy, and went on saying to herself, in
a dreamy sort of way, «Do cats eat bats? Do cats eat bats?» and sometimes, «Do bats eat cats?» for, you see, as she
couldn’t answer either question, it didn’t much matter which way she put it». [3, p. 25]
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• «Und Katzen fressen doch Spatzen?» Hier wurde Alice etwas schläfrig und redete halb im Traum fort. «Fressen
Katzen gern Spatzen? Fressen Katzen gern Spatzen? Fessen Spatzen gern Katzen?» Und da ihr Niemand zu antworten
brauchte, so kam es gar nicht darauf an, wie sie die Frage stellte» [2].
• «От лише... чи їдять коти кротів? Тут Алісу почав змагати сон, і вона вже бубоніла собі під ніс, немов
крізь дрімоту: «Чи їдять коти кротів?.. Чи їдять коти кротів?.». Часом виходило щось таке: «Чи їдять
кроти котів?.»., бо коли не знаєш відповіді на питання, то байдуже, з якого боку його ставити» [1].
So, in the English variant except a game of words we can see that the translators to keep the rhythm have substituted
the word «bats» for «spatzen» (sparrow) in the German language and «крот» (mole) in the Ukrainian one.
• «I wish I hadn’t cried so much!’ said Alice, as she swam about, trying to find her way out. ‘I shall be punished
for it now, I suppose, by being drowned in my own tears! That WILL be a queer thing, to be sure! However, everything
is queer today» [3, p. 33].
• «Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint! « sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen
suchte; «jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Thränen ertrinken! Das wird sonderbar
sein, das! Aber Alles ist heut so sonderbar» [2].
• «І чого було аж так ридати? – бідкалася Аліса, плаваючи тудисюди у пошуках берега. – За те мені й
кара!.. Ще потону у власних сльозах! Ото була б дивина! Щоправда, сьогодні – все дивина» [1].
In the English passage there is the phraseological unit «be drowned in tears». But the Ukrainian translation as well
as in the German one is mostly based on the word-for-word translation thus the mentioned phraseological unit cannot
be seen in these passages.
The next aspects we are to pay attention to are set expressions. Some phrases or word-combinations become a
part of the language as an independent unit and gain not just unpredictable meaning but also the specific emotionality.
This aspect is suitable just for the English language (the Source Language of the story):
1) «mad as a March hare» (it means that a person is completely mad or irrational);
• «божевільний/шалений» (the Ukrainian language has no equivalent connecting the original set expression but
in the process of translation the English variant can be fully translated and get the following form «божевільний/
шалений, як березневий заєць» but this set expression has not rooted the Ukrainian language itself);
• «verrückt als der Faselhase» (the German language has no equivalent and in the process of translation this set
expression may be omitted);
2) «as mad as a hatter» (it is a synonym to the previous set expression and means that a person is completely
insane);
The Ukrainian and German languages do not have set expressions which are connected with the names «der
Hutmacher» and «Капелюшник» thus in the texts can be met both variants which are translated with the help of wordfor-word rendering and which change the word-combination with the phrase of the Target Languages «verrückt» in
German and «божевільний/шалений» in Ukrainian.
3) «grin like a Cheshire cat»(this one refers to a person who have a broad fixed smile on his/her face);
The Ukrainian language has no adequate equivalent because this passage has no background as it is in the Source
Language, but if it is needed the translator can use word-for-word translation and receive the following variant – «посміхатися як Чеширський кіт». In the German language there is no fully or partially used equivalent.
4) «to be the White Rabbit» (it can be used speaking about a fussy person).
This phrase did not find any repercussion in the Ukrainian language as well as in the German one.
Having analyzed all above mentioned aspects it is possible to say that the biggest part of emotionally marked
units can be met in the Source Language of the story as a result of background associations what cannot be said
about the Target Languages. The Ukrainian and German languages implement all aspects of the discussed passages
but only in accordance to the features of the translated language (some cases do not allow the translator to make the
translation faithful because of the fact that every language has its own grammar and lexical specifics). Turning to the
set expressions which were observed in the article we can see that they have not found any equivalents because of the
absence of the links between the Source Language and Target Languages. So, summing-up we can underline that the
biggest role in the process of translation is played by the background and social peculiarities.
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ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНИХ ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНИХ ЗАСОБІВ
В ПОЕТИЧНОМУ ПЕРЕКЛАДІ КАЗКОВОГО ТВОРУ
У статті розглядаються перекладацькі стратегії відтворення англійською мовою образних лексико-стилістичних засобів української мови на матеріалі казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» та її перекладу
Percival Cundy, аналізуються основні способи та прийоми перекладу тропів.
Ключові слова: перекладацькі стратегії, способи, прийоми, образні лексико-стилістичні засоби, троп,
казка-феєрія.
В статье рассматриваются стратегии воспроизведения в переводе на английский язык образных лексикостилистических средств украинского языка на материале сказки-феерии Леси Украинки «Лісова пісня» и ее
перевода Percival Cundy, анализируются основные способы и приемы перевода тропов.
Ключевые слова: стратегия перевода, способ, прием, образные лексико-стилистические средства, троп,
сказка-феерия.
The article focuses on figurative stylistic lexical devices within the scope of their translation from Ukrainian into
English. The research deals with the translator’s decisions of Fairy Drama «Forest Song» by Lesya Ukrainka into
English by Percival Cundy. The basic methods of translation and transformations of tropes are analysed.
Key words: translator’s decision, translation method, transformation, figurative stylistic lexical device, trope, fairy
tale.

Адекватний переклад україномовних поетичних художніх творів на англійську мову – проблема, яка набуває особливої актуальності на сучасному етапі розвитку перекладознавства в Україні. Не зважаючи на велику
кількість наукових робіт, присвячених проблемам художнього перекладу, потребує комплексного дослідження переклад на англійську мову українських поетичних казкових творів. Актуальність теми зумовлена з
одного боку загальною тенденцією пошуків нових перекладацьких рішень щодо образної лексики і, з цією
метою, необхідністю проведення багатопланового дослідження казкового жанру, а з іншого – тенденцією сучасних лінгвістичних пошуків, спрямованих на розкриття семантики художнього тексту, а також із сучасних
вимог до художнього перекладу, коли йдеться про передачу не лише змісту та ідей оригіналу, а й про оптимальне відтворення стилістичних засобів поетичного твору.
Об’єктом даного дослідження слугували образні лексико-стилістичні засоби казки-феєрії Лесі Українки
«Лісова пісня». Предметом безпосереднього аналізу стали способи та прийоми їх перекладу на англійську
мову. Мета статті полягає у виявленні специфіки відтворення тропеїчних мовних засобів казки-феєрії Лесі
Українки «Лісова пісня» в англомовному перекладі Percival Cundy.
У стилістиці й поетиці під тропом розуміється семасіологічно двопланове вживання слова, при якому його
матеріальна форма реалізує одночасно два значення – пряме і переносне. Зв’язок прямого і переносного значень базується на різних принципах (суміжності, подібності та ін.), що зумовлює існування різних видів тропів. Троп – стилістичне перенесення назви, використання слова в переносному значенні для досягнення більшої художньої виразності [1, c.481]. В даній статті ми проаналізуємо тропи, які найчастіше використовуються
для досягнення художньої виразності в поетичному казковому творі, а саме – метафору, епітет та порівняння.
Метафора є засобом вторинної номінації, яка заснована на схожості та узагальненості (реальної та ірреальної – уявної) об’єкта номінації з тим об’єктом, назва якого переноситься на об’єкт номінації. Іншими
словами – це компаративний троп, у якому лише одне з імен, що зіставляються (найчастіше – суб’єкт), виражено експліцитно, а друге (об’єкт) – імпліцитно. Метафора – принцип надзвичайного слововживання назви
«предмета», «змісту», які вже мають «ім’я», новим словом, яке може затвердитися за ним назавжди [3, c.200].
Природня сфера вживання метафори – поетичне мовлення, її головна функція не комунікативна, а естетична,
її призначення не повідомляти інформацію, а викликати уявлення.
Метафорична одиниця, маючи різну культурну природу, по-різному виявляється в різних мовах і в наш
час розглядається як відхилення від стандартного сполучення мовних одиниць. Тому при перекладі метафор
звичайно використовуються прийоми додавання/опущення – у тих випадках, коли міра подібності у мові оригіналу (МО) та мові перекладу (МП) різна, і потребує або експлікації змісту, який мається на увазі у вихідному
тексті (прийом додавання), або, навпаки, імплікації словесно вираженого у вихідному тексті (прийом опущення). Прийом заміни при перекладі метафор використовується у випадках лексичного або асоціативного
неспівпадання між елементами метафори у МО та МП [3, c. 201]. Наприклад серед семантичних перетворень
метафор казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» відзначимо такі: галява скраю переходить – the glade turns;
туман розбігається – the mist dissolves; весна далі поступила – spring is further advanced; довге волосся білими
хвилями спускається на плечі – style he wears his hair long, falling in a white fullness on his shoulders; там жура
тягар свій носить – woes instead, to clog your steps and weigh you down; мене береза ніжно колихала – ties the
birch alone who cares for me; cтрумок той вибігає – the stream emerges; весняний вітер розплітав їй довгу косу
– spring’s light breezes in her tresses played and sported with her; тоді жадібно руки простягало до тебе щастя
і несло дари – then eagerly did happiness stretch forth its hands and offered you its choicest gifts; збудило між
скелями луну давно померлу... – aroused vibrations long since muted in that place…; Сунеться хмарка по небу
повільна... – The cloud drifts slowly across the sky …[2; 5].
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Структурне перетворення використовується при різниці традицій граматичного оформлення метафори у
МО та МП. Структурні перетворення виникають при перекладі такої поширеної образної форми англійської
мови, як метафоричний епітет, який може бути виражений як атрибутивним, так і субстантивним словосполученням чи навіть їх комбінацією, що в цілому не характерно для українського синтаксису. В таких випадках
часто застосовується або перестановка елементів вихідної метафори, або прийом додавання / опущення [3,
c.201]. У казці-феєрії Лесі України «Лісова пісня» за допомогою структурних перетворень було перекладено
такі метафори: вода б’ється в береги – water surges and beats against the shore; сопілка має кращу мову – that
pipe of yours can speak with better tongue; ясні зорі по полю ходять, таночки водять – The stars that glitter in that
wondrous clime Keep dancing all the time; очерет перешіптується з осокою, сховавшись у млі – the reeds and
aspens concealed by the floating mist whisper one to another; очерети сухо шелестять скупим листом – the reeds
and rushes with their scanty leaves make a dry rustling; душа твоя про те співає виразно-щиро голосом сопілки
– your soul sings all about what’s there So clearly and sincerely through your pipe; Ой як же плаче серце по тобі…–
Alas! how shall my heart weep over thee [2; 5].
Особливу проблему створюють при перекладі метафоричні одиниці, принцип побудови яких відрізняється
у МО та МП. У таких випадках перетворення можуть бути значними, наприклад, можуть супроводжуватися
заміною самого стилістичного статусу одиниці (замість метафори в тесті оригіналу можуть з’явитися порівняння чи метафоричний епітет, або інший троп у тексті перекладу). Але в тому випадку, якщо у МО та у МП
збігаються як правила сполучуванності, так і традиції вираження емоційно-оціночної інформації, використані
в даній метафорі, то застосовується повний переклад [3, c. 202]. Прикладами повного перекладу метафор
казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» можуть слугувати наступні словосполучення: струмок зашумував,
забринів – the stream begins to foam and clatter; пропала воля – your freedom’s gone; cпить озеро, спить ліс і
очерет – the lake’s asleep, the forest, and the reeds; вітер поривчасто зітхає – the breeze blows fitfully; намисто
дзвонить дукачами на білій пухкій шиї – a necklace with many trinkets attached jingles around her white, chubby
neck [2; 5]. Перекладач намагалася передати не тільки зміст оригіналу, але й образність, форму тропа, максимально наблизитися до розміру, рими вірша.
Отже, при перекладі поетичних творів у більшості випадків семантика, структура, стилістична функція метафор збережені, тобто вони мають конгруентні відповідники в англійській мові. Метафора може наповнити
навіть короткі відрізки мовлення багатим образним й емоційним змістом. Якщо метафора вдала, то вона виконує свою комунікативну функцію – передає читачу складний комплекс образів й емоцій, створених поетом.
Далі розглянемо особливості перекладу епітетів, зокрема, збереження або втрату ними поетичного потенціалу при перекладних трансформаціях. Епітет є також системо-утворюючим центром тропіки, тому що
в нього можуть трансформуватись всі інші тропи. При перекладі епітетів казки-феєрії Лесі Українки «Лісова
пісня» з української мови на англійську автор намагається зберегти семантику, структуру, функцію. Іншими
словами, епітети, вжиті в оригінальному поетичному тексті, мають у більшості випадків повні відповідники
в англійській мові, наприклад: cтарезний, густий, предковічний ліс – a dense and hoary primeval forest; блідоблакитну воду – the pale blue water; гострими злотистими іскрами – swift golden sparks; очерети сухо шелестять скупим листом – the reeds and rushes with their scanty leaves make a dry rustling; мовчазні скелі – silent
rocks; темних, мертвих водах – dark and lifeless waters; блискавиця блакитна – azure lightnings [2; 5].
При перекладі на англійську мову може змінюватися граматична форма епітетів українських поетичних
творів. В перекладі казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» відбуваються такі cтруктурні перетворення:
плакуча береза – willow; ніжної, задумливої поліської краси – tender, pensive beauty; мрії ткались золото-блакитні, спокійні, тихі, не такі, як літні... – The dreams thus woven out of gold and blue, Were peaceful, tranquil, not
like summer dreams [2; 5].
При перекладі казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» деякі епітети можуть змінювати значення, тобто
відбуваються cемантичні перетворення. Найяскравішим прикладом такої трансформації можна назвати наступні
епітети: тихі, ніжні зорі спадали з неба – білі, непрозорі – Quiet, tender stars, Clear white, fell down from heaven;
осіння прозолоть – autumn yellow; плакучим гіллям – drooping branches; Сунеться хмарка по небу повільна... йде
безпричальна, сумна, безпривітна... – The cloud drifts slowly ‘cross the sky, Without a goal, to perish by and by…[2; 5].
Відзначимо, що при перекладі казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» епітети в основному зберігають
семантику, структуру, стилістичну функцію, тобто мають конгруентні відповідники в англійській мові. Хоча
інколи відбуваються структурні, семантичні, функціональні перетворення, тобто заміна епітета іншим тропом.
Художньо-естетична функція, поетичний потенціал тропів казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» передані
при перекладі англійською мовою адекватно. У процесі перекладу поетичного казкового твору, перекладач намагалася вірно передати не тільки зміст оригіналу (в основному настрій закоханості, піднесення, а інколи й туги,
печалі через нерозділене кохання, розлуку та ін.), але й образність, форму тропів, максимально наблизитися до
розміру, рими вірша. Перекладач робить поетичний твір таким же музичним і багатозвучним, як оригінал.
Мовними одиницями особливого роду є порівняння. Вони виконують у тексті казки-феєрії Лесі Українки
«Лісова пісня» наступні експресивно-оціночні функції: додавання виразності образу, створення комічного
ефекту, передача іронії. Порівняння також можна вважати характерною особливістю індивідуального стилю
автора. Стилістичний ефект порівняння обумовлений відновленням втраченої образності та метафоричності
традиційного порівняння за рахунок його пожвавлення шляхом додаткових структурних вставок або обігравання його семантичного наповнення [4, c. 696].
Можливість контекстуальних перетворень порівняння закладена в самій лінгвістичній природі порівняння, а саме в його структурній розподільності та стійкості вживання у системі мови. Розподільність порівняння
дозволяє авторам реалізовувати свої творчі задуми, поширюючи наявне у мові порівняння за допомогою но-
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вих компонентів або заміни одного чи більше компонентів. Стійкість порівняння не дозволяє йому розпадатися і допомагає ідентифікувати його як ціле, незважаючи на перетворення.
Оказіональна зміна порівнянь являє собою не спонтанне порушення мовної норми, а системне явище, оскільки являється реалізацією однієї з форм мовного вжитку. Будучи образними виразами, що мають метафоричну
природу, порівняння легко піддаються різного роду перетворенням [4, c. 696]. Перетворення порівнянь носять
системний характер і можуть бути класифіковані на основі структурних і семантичних критеріїв. Його вплив
на аудиторію пояснюється розбіжністю у свідомості читача перетвореного порівняння з його вихідної стійкою
формою. Така невідповідність перетворення традиційних форм порівняння породжує стилістичні ефекти.
Переклад порівняння передбачає три основні аспекти: структурний, семантичний та функціональний. На
рівні перекладу проблеми зміни структури порівняння вирішуються легше, ніж семантичні перетворення.
Іншими словами, структурних збігів порівняння більше, ніж функціональних.
З такою невідповідністю семантичних планів різних мов і пов’язані головні труднощі передачі образних,
оціночних і емоційних параметрів порівняння [4, c.696]. При перекладі казки-феєрії Лесі Українки «Лісова
пісня» англійською мовою перекладач досить часто використовує cтруктурні перетворення порівнянь, серед
яких можна виділити такі: весняна вода, як воля молода – For wild waters of the spring Like wild youth, must
have their fling; Oчі були, як небо, сині... О! тепер вже сиві, як тая хмара... – A moment since They were as blue as
heaven now they’re grey As thunder clouds; Tи, немов той ясень, розмовляєш – You’re talking now just as the ash
tree did; З червонястим, буйно розвіяним, як вітер, волоссям – with a shock of reddish hair blown about by wind;
У тебе голос чистий, як струмок – Your voice is clear as is the running stream; Для тебе так заквітчатися пишно,
як лісова царівна – I want to be adorned with flowers for you, As suits a forest queen; Невиразно воно говорить,
як весняна нічка – It talks, but faintly, like the nights in spring; Сестро! не будь як зима – O sister, be not like the
winter chill; жне, як вогнем палить, аж солома свище під серпом – reaps so furiously that the straws whistle under
her strokes; вона лукава, як видра – She’s vicious and she’s sly, As otters are; Ся жінка хижа, наче рись – She’s
avaricious, like the lynx; Стикаємось по нім, як вовкулаки – We grub here in the forest like the wolves [2; 5].
При перекладі казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» деякі порівняння дещо змінюють значення, тобто відбуваються cемантичні перетворення, наприклад: Жадібне сонце воду п’є із келиха мого, мов гриф неситий – When the insatiate sun the water drinks From out my cup like gryphon mad with thirst; гойдається тихо, мов
у колисці – she springs and begins to rock herself gently; будуть танцювати коло по травиці, наче блискавиці!
– In dizzy circling dances round you they will sail, As bright as lightning’s trail! Я вберу тебе, мов королівну, в
самоцвіти – I’ll dress you up As if you were a queen in jewelled robes! Ви як ласочки тихенькі – With your lights in
small hands sure You can foolish folk allure; Швидко, як білиця, злазить на вербу – Quick as a squirrel, she climbs
up the tree; Воно ще краще, ніж вся твоя хороша, люба врода – Something more beautiful Than all your dear and
handsome manliness; я не став отут сидіти в тебе, як лис у пастці – be far better than to stay with you Like some
trapped beast; тихі, темні води спокійно сплять, як мертві, тьмяні очі – silent rocks Hang over them and stare
with clouded eyes [2; 5].
Порівняння в оригінальному поетичному тексті казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» мають у більшості випадків повні відповідники в англійській мові, наприклад: вінок маленький, як коронка, перловий –
chaplet small, like a crown of pearls; Я вільна, як вода – I’m free as water is; узлісся наче повите ніжним зеленим
серпанком – the forest seems to be covered with a tender green veil; cе так, як голуби – that is like the doves; біжить
прудко, мов утікаючи – comes running, swiftly, as though fleeing; умерти, як летюча зірка... – To die as dies a
falling star… Я тепер, як тінь, блукаю край сеї хати – like a shadow, roam About this house; гарчать, як собаки
– yelping like dogs [2; 5].
Успішність перекладу порівняння залежить від характеру образу, що лежить в його основі. Особливості образу значною мірою визначають вибір способу перекладу та структуру порівняння у тексті перекладу.
Основні закономірності перекладу порівняння визначаються наявністю співвідношення засобів передачі (еквівалентів та аналогів) як в структурному, так і в функціональному плані.
Отже, англомовний переклад основних образно-стилістичних лексичних засобів мови (метафор, епітетів,
порівнянь) казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» становив для перекладача одну з найголовніших проблем, адже багато з них не можуть бути перекладені, інші потребують суттєвих перетворень, і лише певна
частина має еквівалент в мові перекладу. Тому для збереження поетичного потенціалу казки-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» перекладач використовувала такі методи: семантичні перетворення, структурні перетворення та повний переклад тропів. Але при перекладі конкретного тропу, використання різних способів та прийомів перекладу значно варіюється, зокрема, при перекладі метафори, перекладач більше використовувала
метод семантичних перетворень, при перекладі епітетів та порівнянь частіше вдавалася до повного перекладу.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВІДТВОРЕННІ ТЕКСТІВ
МАС-КУЛЬТУРНОГО СПРЯМУВАННЯ
Стаття присвячена аналізу оригіналу та перекладу тексту рубрики Meaning of life (у російськомовній версії – Правила жизни) міжнародного чоловічого журналу Есквайр. Було розглянуто перекладацькі стратегії,
способи та прийоми, що використовуються під час перекладу даного типу тексту, та проаналізовано результати, до яких призводить їх використання.
Ключові слова: інтерв’ю, перекладацькі стратегії, перекладацькі тактики.
Статья посвящена анализу оригинала и перевода текста рубрики Meaning of life (в русскоязычной версии – Правила жизни) международного мужского журнала Эсквайр. Были рассмотрены переводческие стратегии, способы и приёмы, которые используются при переводе данного типа текста, и проанализированы
результаты, к которым приводит их использование.
Ключевые слова: интервью, переводческие стратегии, переводческие тактики.
The article is devoted to the analysis of the original and target texts of the heading Meaning of life published in
the international male magazine Esquire. Translator`s techniques, strategies are highlighted in the article so as the
results, which they lead to.
Key words: interview, translator`s techniques, strategies.

У порівнянні з багатьма попередніми століттями наше сьогодення – це вимір розвинених технологій, нових ідей та комунікацій, які були недоступними ще 50 років тому. Одним із важелів, що активно провокує розвиток таких комунікацій, постають міжнародні об’єднання, холдинги та компанії, що все частіше з’являються
на арені міжнародних економічних, політичних, культурних зв’язків. Важливу нішу у такого роду утвореннях
займає міжнародна та міжкультурна публіцистика, яка не тільки представляє світові гіганти з високим рівнем
економічного потенціалу, але й виступає як носій культури, адже саме така медіа продукція дозволяє інтерпретувати соціокультурні та ідеологічні тенденції зіставних лінгвокультур. Одним із важливих елементів медіа світу є міжнародні видання, які мають представництва у багатьох країнах світу на різних континентах, у
різних культурних групах.
Майже для всіх такого роду видань характерною виявляється наявність тої чи іншої рубрики, яка відображає спосіб життя особистості, нації, культури. Для популярних видань зазвичай вони представлені свого роду
інтерв’ю з медійною персоною міжнародного рівня.
Метою статті виступає пошук загальних тенденцій перекладу та адаптації текстів мас-культурного дискурсу на прикладі рубрики міжнародного глянцю.
Основне завдання полягає у проведенні детального аналізу перекладацьких стратегій, способів та прийомів, які використовуються під час перекладу матеріалів міжнародних популярних видань.
Серед таких видань яскраво виділяється міжнародній чоловічий журнал Есквайр, який не тільки публікує
своєрідний вид інтерв’ю у рубриці Meaning of life (у російськомовній версії – Правила жизни), але й виявляється засновником такого виду інтерв’ю, в якому інтерв’юером та респондентом виступають відомі особистості.
Сама ж рубрика представлена ніби розповіддю інтерв’юера про цю зустріч: частково дослівною, частково в
анотованій формі. Цей підвид публіцистичного стилю співвідноситься з визначенням «портретного інтерв’юзамальовки» згідно з твердженням С.М. Ільченко [1]. Тобто цей підвид інтерв’ю вирізняється акцентуацією
не тільки і не стільки на темі бесіди, скільки на респондентові. Такий, на перший погляд нескладний матеріал
виявляється цікавим для перекладача у тому аспекті, що дана рубрика поряд із детальним зображенням особистої історії та способу життя певної персони відбиває ніби загальну картину життя певного прошарку тієї
чи іншої культури. Тому важливим видається прослідкувати ті тенденції, які панують у вимірі транскодування такого типу тексту, зокрема способи, за допомогою яких перекладач транслює повсякденну побутову
культуру чужого для рідного оточення світу та народу.
Отже матеріалом статті обрано рубрику журналу Есквайр, Правила жизни (Meaning of life), а саме оригінал
інтерв’ю з американським актором Семюелем Л. Джексоном (грудень, 2013), та російськомовний переклад
(липень, 2011).
Під час перекладознавчого аналізу оригіналу та перекладу в основному використовувалась класифікація
способів та прийомів перекладу, запропонована В.Н. Коміссаровим [2, с. 172-186]. Зокрема В.Н. Коміссаров
виділив перекладацькі трансформації як перетворення, за допомогою яких можна здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу у вказаному смислі. Залежно від характеру одиниць оригіналу перекладацькі трансформації було розділено на лексичні, граматичні та комплексні. До основних типів лексичних трансформацій В.Н. Коміссаров відніс такі перекладацькі прийоми, як транскрибування, транслітерацію,
калькування, лексико-семантичні заміни (конкретизація, генералізація, модуляція). До граматичних трансформацій відносяться синтаксичне уподібнення (дослівний переклад), членування речень, об’єднання речень,
граматичні заміни. З комплексними лексико-граматичними трансформаціями співвідносяться антонімічний
переклад, експлікація та компенсація.
Загалом можна вважати, що оригінал було репродуковано для цільової аудиторії, оскільки частина тексту
була транс кодована в еквівалентній версії на рівні семантики, синтаксису та граматики. Так, у тексі наявні
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приклади калькування: light sabers [8] – световые меч [7, с. 76]; буквального перекладу: Jungle Feaver [8] –
Лихорадка джунглів [7, с. 72]; cинтаксичного уподібнення, або дослівного перекладу:That`s a part of story[8]
– Это часть истории [7, с. 73].
Подібні перекладацькі прийоми демонструють якнайближчий переклад до оригінального тексту на формальному рівні, що однак не обов’язково означає тотальне зближення на рівні семантики. Найяскравіше
розбіжності спостерігаються на лексичному рівні, зокрема у прикладах використання таких перекладацьких
трансформацій як генералізація та конкретизація. Розгляньмо приклади конкретизації: And there would be
twenty-year-old guys calling`m Ed [8]; у ПТ: Его напарник – двадцатилетний парень [7, с. 71]; та генералізації:
My grandfather was this old guy very dignified [8]; у ПТ: Дед был уже пожелым человеком [7, с. 71-72]. У цих
прикладах використання прийомів конкретизації та генералізації ведуть до елімінації теми сегрегації у США
в роки дитинства респондента, яку він підкреслює в оригінальному тексті. Так, у першому наведеному прикладі яскраво видно, що в оригіналі актор акцентує загальну тенденцію до зневажливого ставлення молоді до
людей похилого віку, які відрізняються за кольором шкіри. У той самий час перекладач звужує цю загальну
тенденцію до випадку з однією людиною, яка може бути як представником покоління, так і виявитись просто
поодиноким випадком погано вихованої молодої людини, оскільки замість множини, яка слугує віддзеркаленням всього покоління, він використовує однину, як окремий випадок.
У другому прикладі використовується генералізація на основі прийому елімінації лексичних складових.
Так, знехтувані елементи this та very dignified кардинально змінюють оцінний бік тексту та моделюють у перекладі погляди головного героя у діахронічному аспекті, тобто його ставлення до подій, що відбувались з його
власною родиною та країною на той період загалом.
Якщо говорити про оцінність, слід також згадати інший приклад генералізації: I donate money anonymously.
[8]; у ПТ: Я занимаюсь благотворительностью [7, с. 73]. Проігнорованим убачається акцент на тому, що благодійністю актор займається анонімно, а отже знову ж таки змінена особистісна оцінка респондента загалом.
Ще один приклад перекладацьких трансформацій, а саме антонімічного перекладу, підкреслює модуляцію
оцінності у питанні сегрегації: I was raised to be cautious [8]; у ПТ:В детстве меня учили не высовываться [7,
с. 71]. В оригінальному тексті йдеться про спонукання респондента до активних дій, тобто повчання «бути на
сторожі», у той час як у ПТ йому пропонують пасивно реагувати на подій та, у такий спосіб, уникати неприємностей.
Ще один випадок конкретизації підкреслює зміну модальності від загальної до персональної: Cause
everybody has a chance to say... [8]; у ПТ:У тебя конечно же есть право сказать …[7, с. 76]. Підкреслюється,
що в тексті викладені не загальні поняття, а саме точка зору та погляди головного героя. Слід відмітити, що
така тенденція до персоніфікації матеріалу у перекладі є характерною рисою для такого виду інтерв’ю.
Іншим досить цікавим елементом з перекладацької точи зору виявляється робота з різного роду реаліями,
зокрема антропонімами та назвами, які можуть викликати, але можуть і не викликати прогнозовані асоціації. Розгляньмо декілька прикладів: George said… [8]; у ПТ: Лукас сказал мне …[7, с. 76]. Та: I was cracked
in Jungle Feaver [8]; у ПТ: Я уже снялся в «Лихорадке джунглей» (фильм Спайка Ли 1991 года – Esquire) [7,
с. 72]. У даних прикладах наявні два підходи до роботи з реаліями: у першому перекладач використав прийом
модуляції, а у другом – коментування. Обидва ці прийоми знайшли своє використання як в аналізованому
тексті, так і в тенденціях перекладу подібних інтерв’ю в інших журналах. Однак найчастіше використовується
саме модуляція. Це пов’язано в першу чергу з тим, що журнал зорієнтований на певну цільову аудиторію, а
тому немає потреби тлумачити деякі деталі, що a priori мають бути відомими читачеві. Більш широким випадком застосування одного прийому може слугувати магістральне залучення стратегії буквального перекладу.
Композиція ПТ в цілому унаочнює тенденцію до використання транспозиції його складових частин. Так,
окремі репліки, що зазнали тотального буквального перекладу не відповідають у своїй послідовності тексту
оригіналу, тобто власне порядок постановки питань загалом змінений. У такий спосіб змінюється не тільки
формальне оздоблення рубрики, але й напрямок, у якому ведеться бесіда, зміщені її змістові центри, смислові
акценти. Так, наприклад, переміщені репліки респондента, що віддзеркалюється хронологія його життя: якщо
в оригінальному тексті вони в основному мають непослідовний порядок, тобто деякі спогади про дитинство
чи підліткові роки персонажа перетинаються у ході розвитку бесіди та розкривають його все з нових сторін,
то в ПТ подібні репліки, будучи транскодованими репродуктивно, розміщені у такий спосіб, що тематика
бесіди розвивається у діахронічному порядку від теми дитинства, підліткових років головного героя до початку його професійного життя та сучасного способу життя (звичок, поглядів, деяких історій). У такий спосіб
звичайно ж читач має змогу детально розглянути всі етапи життя актора та його оточення у різні періоди, однак цей прийом веде до переміщення смислових акцентів та, таким чином до зміни портретизації персонажа.
У даному аспекті заслуговує уваги така репліка головного героя: I`ve never been to jail. I`ve never been
arrested. I`ve never been lоcked up. I`m a good son, a good father, a good husband – I`ve been married to the same
woman for 30 years. І`m a good friend… [8]; у ПТ: я никогда не сідел в тюрьме, меня никогда не арестовывали,
я не маялся ни одной ночи в полицейском участке. Я бы хорошим сыном, стал хорошим отцом, и вот уже
тридцать лет женат на одной женщине [7, с. 73].
У російськомовній версії журналу дана репліка зазнала майже тотального репродуктивного перекладу.
Однак на прикладі цього елементу тексту яскраво прослідковується важливість транспозиції як прийому: в
англомовному варіанті ця репліка майже завершує текст, однак за нею слідує розповідь про відсутність батька
у дитинстві актора та пов’язані з цим погляди на сімейне життя. У той самий час у транскодованому варіанті
за реплікою, наведеною у прикладі, слідує поступовий перехід до наступного змістового центру – професійного життя актора: розповіді про фільми, про режисерів, наведені різноманітні історії, що траплялися у ході
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роботи. Так, наприклад, розповідь про роботу з Джороджем Лукасом, яка англійською мовою розміщена в самому початку тексту та ніби дає старт розповіді, у російськомовному варіанті переміщена в останній сегмент
інтерв’ю і стає черговою деталлю професійного життя головного героя. Таким чином втрачається акцент,
який автор оригінального тексту проставив на цьому фрагменті, можливо, звертаючи увагу читача на найбільш значущі роботи актор, а та ніби нагадуючи найяскравіші деталі його фільмографії.
У наступній репліці про спосіб життя актора прослідковується інша тенденція у транс кодуванні даного
типу тексту. Розгляньмо її: My dad was an absentee dad, so it was always important to me that I was part of my
daughter`s life, and she deserved two parents, which is part of what informs us staying married for thirty years. Cause
everybody has a chance to say «Fuck it», and walk away, you know? But also have a chance to say «Okay, fuck it I`m
sorry». Even if you`re not. [8]; у ПТ: Когда ты в браке уже 30 лет, у тебя конечно же есть право сказать: «пошло всё это в жопу» – и отвалить. Но ты также можешь сказать: «пошло всё это в жопу, прости меня»
[7, с. 76]. Як видно на прикладі наявні елементи семантичної елімінації: тема батька у перекладі елімінована
зовсім, а тема родинних стосунків відображена не повністю (проігнорована фраза Even if you`re not). Таким
чином, дещо змінений причинно-наслідковий зв’язок, а також оцінний аспект. Актор постає не як людина
навчена певною мірою гірким досвідом з дитинства, а як мудрий чоловік зі своєю філософією родинних стосунків.
У даному прикладі також можна помітити, що у перекладі збережені елементи лексики зниженого стилістичного тону, зокрема вульгаризми. Однак, при тому, що в оригіналі почасти зустрічаються подібні деталі і не
тільки на лексичному рівні, розмовні елементи на кшталт контамінації (gonna, wanna, mom, called`em, cause,
rehab [8]), вставні розмовні конструкції (you know [8]), вульгаризми (fuck it, big-ass ball of cocaine, shit [8]) в
перекладі вони частково еліміновані, або замінені на нейтральну лексику чи молодіжний стиль: Yeah…[8] –
Понимаю… [7] ; Well …[8] – Послушай… [7].
У тексті перекладу також наявна книжкова лексика (снадобья, бестия, позабула [7]), що для оригіналу зовсім не характерно.У даному аспекті яскраво представлено те, що К.І. Чуковський у роботі «Высокое исскусство» [5] назвав прикрашанням. У цій роботі К.І. Чуковський дискутує про граничну можливість відхилень
від оригіналу, за якої перекладач починає «нав’язувати» читачеві власний стиль, у результаті чого авторський
стиль втрачається. Письменник стверджує, що важливою є не одна і не дві похибки, але система помилок, що
веде до спотворення творчої особистості автора [5, с. 23].
Хоча в нашому дослідженні ми не говоримо про авторський перекладацький стиль, але про загальні тенденції перекладу обраного нами типу тексту, базуючись на роботі К.І. Чуковського можна стверджувати про
наявність спотворення первісної стилістики оригіналу, що веде до зміни модальності тексту, його оцінності
та, як результат, прагматичної властивості, тобто його впливу на читача.
Отже можна зробити висновок, що у перекладі обраного нами тексту наявні різні підходи та загальні
стратегії від буквального та репродуктивного перекладу до різноманітних трансформацій та навіть адаптацій.
Такі трансформації досить часто призводять як до спотворення семантичної складової в окремих сегментах
тексту, так і до зміни модальності, модуляції його оцінного аспекту та, як результат, прагматики. Серед цих
трансформацій найчастіше використовуються лексичні, зокрема генералізація, конкретизація та модуляція,
а також комплексні, як, наприклад, антонімічний переклад та прийом коментування (згідно з термінологією
Коміссарова В.Н. [2, с. 172-186]). Усі ці трансформації, що використовуються необґрунтовано, всупереч жанрово-стилістичним ознакам, призводять до спотворення, яке, на нашу думку, є невиправданими у перекладі,
адже таким чином не знаходить свого відображення основна мета, поставлена перед обраною нами рубрикою,
а саме не цілком точно переданий характер персонажу та реалії іншомовної культури.
Перспективність дослідження інтерв’ю ми вбачаємо у подальшому аналізі інтерв’ю як типу тексту масмедійної публіцистики з подальшим встановленням магістральних тактик та стратегій, що використовуються
при відтворенні загального образу персонажу оригіналу в перекладі.
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ТИПИ КОГНІТИВНО-СЕМАНТИЧНИХ І ПРАГМАТИЧНИХ РОЗБІЖНОСТЕЙ
УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ ГРУПИ СЛІВ З КОМПОНЕНТОМ «ЗБОРИ»
Обґрунтовано та розроблено модель аналізу розбіжностей англійських і українських груп слів на когнітивно-прагматичній основі. Виявлені основні типи розбіжностей українських та англійських слів із компонентом
«збори»: семантичні, стилістичні, стильові, національно-когнітивні, прагматичні.
Ключові слова: модель аналізу, когнітивно-семантичні розбіжності, прагматичні розбіжності.
Обоснована и разработана модель анализа различий английских и украинских групп слов на когнитивнопрагматической основе. Выявлены основные типы различий украинских и английских слов с компонентом «собрание»: семантические, стилистические, стилевые, национально-когнитивные, прагматические.
Ключевые слова: модель анализа, когнитивно-семантические расхождения, прагматические расхождения.
The analysis model of divergences between English and Ukrainian groups of words based on cognitive and
pragmatic principles is justified and developed. The article reveals the main types of divergences between Ukrainian
and English words denoting «meeting»: semantic, stylistic, national and cognitive, pragmatic.
Key words: analysis model, cognitive and semantic divergences, pragmatic divergences.

Проблема опису значень мовних одиниць у словниках перебуває в центрі уваги лексикографів усіх часів.
Не можна не визнати той факт, що статті двомовних словників за останнє сторіччя змінювались і вдосконалювались із розвитком мовознавства. Проте не викликає також сумнівів і те, що така задача не може вважатися
вирішеною, адже стрімкий розвиток усіх сфер діяльності людства висуває нові вимоги і до мовознавства,
зокрема лексикографії. Відомі випадки, коли перекладач робив грубі помилки через недостатню обізнаність
у культурних особливостях різних країн, через нестачу інформації про світосприйняття різних націй. Отже,
завданням сучасних мовознавців є створення словників нових типів, які б містили когнітивну та прагматичну інформацію. Особливої значущості набуває така потреба у двомовній лексикографії, оскільки одномовні
тлумачні словники іноді є єдиним джерелом для сучасного перекладача за необхідності вибору українського
відповідника, який не було враховано у перекладних словниках. Актуальність аналізованої теми зумовлена,
насамперед, потребою когнітивно-орієнтованого аналізу лексичних одиниць з урахуванням їх прагматичних
розбіжностей.
Питання про проблеми лексикографії висвітлювались такими вченими, як Ю.Д. Апресян, І.С. Гнатюк, В.В.
Дубічинський, В.В. Жайворонок, Т.А. Космеда, Л.М. Пелепейченко, Ф.П. Сорокалєтов. Сьогодні продовжують з’являтися словники, у яких мовознавці намагаються надавати найбільш повний опис мовних одиниць.
Однак такий словник, який має поєднувати в собі елементи перекладного, тлумачного, а іноді й енциклопедичного, звичайно, не може охопити великий обсяг лексичних одиниць. Це свідчить про те, що лексикографи
вимушені обмежуватись певними групами слів чи частинами мови (так «Російсько-англійський пояснювальний словник» Сари Соломонівни Хідекель містить найбільш уживані одиниці, здебільшого дієслова) або ж
орієнтуватись на певну галузь діяльності.
Поява в лінгвістиці робіт із когнітивної семантики дозволило розширити традиційний погляд на проблеми аналізу значення і вживання мовних одиниць. Когнітивно-семантичний напрямок відрізняється тим, що
значення являє собою не систему упорядкованих семантичних ознак, а єдність, створену у процесі пізнання
людиною реалій навколишнього світу. До цього напрямку належать Р. Лангакер, Дж. Лаков, Л. Талмі, Є.В.
Рахіліна. Є.В. Рахіліна стверджує, що інформація про відповідні картини світу є необхідною «для правильного аналізу і синтезу, отже, вона є мовною, а не енциклопедичною і має бути врахована у словниковому описі
відповідних слів» [3, с. 29]. Вона також пояснює, що з поширенням електронних словників немає потреби
створювати величезні друковані словники, але таку інформацію «лінгвіст зобов’язаний реєструвати, і чим
повніше будуть його спостереження, тим більше ми знатимемо про природу мовного механізму» [3, с. 30].
Мета цієї статті – обґрунтувати модель аналізу розбіжностей англійських і українських груп слів на когнітивно-прагматичній основі.
На першому етапі аналізу заявлених мовних одиниць виокремимо основні типи розбіжностей. Як правило, виділяють семантичні та стилістичні розбіжності, причому під стилістичними також часто розуміють
і стильові. Проте не слід об’єднувати ці два типи, адже для користувача має значення, у чому саме полягає
відмінність: в емоційній забарвленості або приналежності до різних стилів. Оскільки різні народи по-різному
сприймають оточуючу дійсність, що обумовлено специфічністю умов життя і діяльності тієї чи іншої нації,
вкрай важливим є врахування національно-когнітивних розбіжностей. Прагматичні розбіжності відображають або особливості функціонування в реальній ситуації спілкування, або оцінку різних параметрів предмета
промови зі сторони мовця.
Друге питання полягає в тому, яким чином такі розбіжності фіксувати у словниках. Певні поняття потребують глобалізації, оскільки це є запорукою успішної комунікації у сучасному «глобальному» світі, коли
переважна кількість переговорів є міжнародними. Ми вже обґрунтовували модель дослідження глобалізації
понять і виявили її види [1]. Наш аналіз базувався на поняттях правоохоронної сфери діяльності, де така
необхідність є очевидною. Проте в інших випадках можлива також фіксація існуючих розбіжностей. Тобто
способи опису розбіжностей у двомовному тлумачному словнику залежатимуть від його цілей, а також від
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мовних одиниць або мовних явищ, які аналізуються. Наприклад, у розглянутій групі слів українське слово
«конференція» в жодному тлумачному словнику не має семи «що триває декілька днів», тоді як англійське
«conference», навпаки її містить. Якщо застосувати спосіб глобалізації із додаванням інформації, цю сему
можна включити в опис англійської одиниці.
Представимо результати аналізу української групи слів з компонентом «збори». За лексичним значенням
їх можна поділити на певні синонімічні ряди, де домінантою виступатиме перше слово:
Збори, нарада, засідання, сесія
Збори, симпозіум, конференція
З’їзд, конгрес, форум, збори
Збори, оперативка, планерка
Збори, збіговисько, тусовка
Назвемо семи, які можна виявити у всіх словах перерахованих рядів: «спільне обговорення питань»,
«представництво від груп людей». У значеннях деяких слів є семи «масовість», «широка представленість»,
«науковий характер тематики», «міжнародний рівень» тощо. Для одних слів ці семи є обов’язковими, суттєвими, для інших – факультативними, несуттєвими. Так, семи «науковий характер» і «міжнародний рівень» є
обов’язковими для слова симпозіум і факультативними для слова конференція. Виявлені розбіжності у словах
полягають у принципах об’єднання людей (з’їзд – виробничі чи суспільні інтереси, симпозіум – наукові інтереси, тусовка – особисті інтереси), у цілях зустрічі (з’їзд – прийняття документів, симпозіум – обговорення
проблем, тусовка – спілкування) [2], в соціальному статусі учасників зборів (нарада – керівний склад, планерка – робітники організації із начальником (завідувачем), тусовка – друзі). Стильові розбіжності спостерігаються у словах оперативка, планерка, збіговисько, тусовка, які належать до розмовного регістру.
Враховуючи когнітивно-семантичні та прагматичні розбіжності, проаналізуємо англійську групу слів із
компонентом «збори» на матеріалі англійських тлумачних словників [4, 5]. Найуживаніше слово цієї групи meeting має декілька варіантів перекладу збори, нарада, засідання, зустріч, які обираються в залежності
від контексту, оскільки аналізоване слово має широке значення. Із запропонованим двомовними словниками
перекладом мітинг слід бути обережнішим, оскільки такого значення, воно, як правило, набуває у словосполученні protest meeting. Для мітингу і масових протестів частіше вживається слово rally. У Великобританії
meeting також позначає молитовні збори (у деяких протестантських церквах і у квакерів). Як бачимо, не враховувати когнітивно-національний аспект при укладанні словників не можна, адже навіть знайоме перекладачеві і здавалося б просте слово може мати такі специфічні значення, які пов’язані з культурними реаліями.
Gathering також має широке значення і стосується будь-яких зборів людей, але є менш уживаним у цьому
значенні. Для неофіційних зустрічей частіше вживається у словосполученні family gathering – сімейна зустріч/вечірка.
Assembly на відміну від українського «асамблея» має ширше значення і може позначати збори не тільки
представників міжнародних організацій або їх вищих органів, але й інших груп людей, наприклад, an assembly
of reporters – збори репортерів, хоча воно залишає сему «офіційне зібрання людей» і у цьому значенні зустрічається рідше. Це слово немає еквіваленту українською мовою, коли виступає як одиниця національно специфічної лексики, що знов-таки свідчить про когнітивні розбіжності. У ВБ і США – це збори учнів і вчителів у
школі, які проводяться до або після занять для оголошення об’яв.
Сесія парламенту або суду англійською мовою передається за допомогою слів session і sitting, причому
останнє з названих, по-перше, вживається рідше, по-друге, акцент робиться на періоді часу проведення таких
зборів.
Заслуговує на увагу ще одна безеквівалентна одиниця сaucus, яка в США має значення закритих зборів,
нараду впливових політичних діячів з метою висування кандидатів на виборчі пости або формування політики партії. У ВБ – це образлива назва внутрішнього угрупування, яка діє за спинами партійних лідерів.
Що стосується розмовних слів збіговисько й тусовка, їх можна передати англійською мовою за допомогою слова get-together, яке теж належить до неофіційного стилю. Його синонім (як пропонується деякими
словниками) powwow вживається здебільшого для позначення зборів у широкому сенсі, як і meeting, але передає іронічне ставлення адресата (що свідчить про його прагматичну маркованість), і зустрічається також
у газетних текстах стосовно саме офіційних обговорень. Його перше історичне значення (як нейтрального
слова) стосується зборів індіанців.
Отже, модель аналізу розбіжностей українських та англійських груп слів має включати такі етапи:
1. Утворити синонімічні ряди слів української та англійської груп і визначити домінанти.
2. Чітко виокремити суттєві розбіжності між компонентами синонімічних рядів.
3. Визначити когнітивно-семантичні і прагматичні розбіжності між українськими та англійськими відповідниками.
4. Лаконічно сформулювати усі виявлені розбіжності у лексикографічному описі аналізованих мовних
одиниць.
Як свідчать результати аналізу, повними англо-українськими еквівалентами є слова: симпозіум – symposium
і сесія – session. Вони можуть бути подані у перекладних словниках без коментарів. Усі інші мовні одиниці
є частковими еквівалентами або безеквівалентними. У їх лексикографічному портреті доцільно подати коментарі щодо дискурсивних розбіжностей. Зауважимо, що спосіб подання коментарів має бути зручним, а
вставлена інформація необхідною і достатньою для адекватного використання слова. Питання про способи
репрезентації когнітивних та прагматичних розбіжностей відповідників перекладу розглядаємо як перспективу дослідження теми.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ РАСОВИХ ТАБУ
У статті розглянуто расові образи, як різновид соціокультурних табу, висвітлено проблеми відтворення
расових табу при перекладі. Проаналізовано прізвиська, що використовувались щодо представників негроїдної, а також інших рас у певні історичні періоди. Виділено лексичні трансформації, які застосовуються у
перекладі расових табу, і зроблено аналіз доцільності їхнього використання.
Ключові слова: расові табу, расові клички, переклад, трансформація, транскрипція, калькування.
В статье рассмотрены расовые обиды, как разновидность социокультурных табу, изложены проблемы
передачи расовых табу при переводе. Рассмотрены клички, используемые по отношению к представителям
негроидной, а также других рас в определённые исторические периоды. Выделены лексические трансформации, применяемые при переводе расовых табу, проанализировано целесообразность их использования.
Ключевые слова: расовые табу, расовые клички, перевод, трансформация, транскрипция, калькирование.
In the article the racial slurs as the variety of sociocultural taboos and the main problems of racial taboos rendering
in translation are investigated. The nicknames which were appropriate to use concerning the Negro race and also the
other races representatives during different historical periods are studied. The lexical transformations which are used
in racial taboos translation are pointed out and the suitability of their usage is analyzed.
Key words: racial taboos, racial nicknames, translation, transformation, transcription, loan translation.

Кінець ХХ – початок ХХІ ст. позначився демократизацією у сфері мовного самовираження, зняттям багатьох заборон на використання певних груп лексики та обговорення їх у науковому дискурсі. Спочатку на
Заході, а останнім часом і в Україні все більше уваги приділяється дослідженню лексики субстандарту. Це
пояснюється перенесенням акценту «з мови як системи на людину-мовця і кваліфікацію мовлення як частини
діяльності людини» [12, с. 11]. Сьогодні українське мовознавство все більше наслідує приклад західних культур, в яких давно знята заборона із дослідження ненормативного пласту лексики. Л. Андерсон підкреслює, що
існує лише ненормативне використання мови у різноманітних формах та ситуаціях, але мова в цілому – нейтральна система семіотичних знаків, що дає змогу людям спілкуватися. Тому нецензурна лексика існує лише
у людських асоціаціях, цінностях та ставленні до нелінгвістичних питань [14, c. 9]. Якщо вживати подібну
лексику не рекомендується через її різкий, аморальний чи принизливий стосовно адресата характер, то вивчати її необхідно, адже це один із об’єктивно існуючих елементів мовної системи, вивчення якого є потрібним
не лише з лінгвістичної, а й з культурологічної та соціально-психологічної точок зору.
Актуальність даної статті полягає в тому, що вона знаходиться в руслі дослідження мови в її реальному
функціонуванні в суспільстві, що властиво сучасному погляду на мову, а також визначається необхідністю
систематизації і комплексного вивчення прагматичних можливостей табуйованої лексики.
Як зауважила Л.O. Ставицька, «субстандартна лексика видозмінюється, розвивається, а відтак завжди актуальним буде її вивчення «тут і тепер», у ракурсі суспільно-політичної динаміки та мовної особистості у
вимірі соціолінгвістичних перемінних, а також оцінних, когнітивних і поведінкових аспектів» [12, с. 345].
Якщо в українському суспільстві основне табу накладено досі на сексуальну сферу та фізіологічні функції
організму, то в багатонаціональному англомовному світі, де активно розвивається рух за політкоректність,
поступово найбільшої заборони на використання набувають расові та етнічні образи, які спрямовані на образу
та приниження адресата, що відрізняється від мовця особливостями зовнішності. Така відмінність між рівнем
табуйованості даної групи лексики створює певні проблеми для перекладу, адже адекватність його забезпечується перш за все збереженням прагматики висловлювання. Зробити це стає дуже непросто, коли у вихідній
та цільовій культурах певна лексична одиниця чи їх група сприймається по різному. Їх різноманіття в англійській мові значно більше, ніж в українській, що створює труднощі для перекладу. Окрім того, необхідно брати
до уваги особливості контексту та ступінь порушення літературної норми, який необхідно максимально точно
відтворити у перекладі. Саме тому актуальним є вивчення не лише самого поняття расових образ та кличок
в англомовному дискурсі, але і способи їх передачі в українському перекладі. Натомість в українському дискурсі цьому питанню поки що приділяють значно менше уваги.
Його дослідженням найповніше займалася Л.O. Ставицька, яка у своїй книзі «Українська мова без табу»
[12] розглядає поняття табу, види табуйованої лексики та її місце в українському дискурсі. Роль та види ненормативної лексики у своїх статтях досліджували також Л.O. Клепуц, Л.В. Мосієвич, В. М. Труб.
Найбільш видатними досягненнями характеризуються К. Ален, Л. Андерсон, К. Баррідж, Т. Джей, Е. МкЕнері, Е. Партрідж, П. Траджіл та Дж. Х’юз. Кожен із них пропонує власну класифікацію табуйованої лексики
на основі різних критеріїв: ступінь образи (МакЕнері), семантика (К. Ален і К. Барідж, Т. Джей, Дж. Хюз),
психологічна мотивація (С. Улман) тощо. Усі вони виділяють як одну із груп ненормативної лексики, яка вирізняється особливою грубістю та образливістю, – расові та етнічні клички.
Мета статті полягає у відтворенні в англо-українському перекладі расових образ, як різновиду соціокультурних табу, що раніше окремо не досліджувалося у вітчизняній лінгвістиці та перекладознавстві.
Расові табу тісно пов’язані із існуючими людськими расами. У сучасній антропології загальноприйнятою
є морфологічна класифікація, яка спирається на зовнішні ознаки, що передаються по спадковості. Виділяють
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три великі раси: європеоїдна (євразійська), монголоїдна (азіатсько-американська) та негро-австралоїдна (екваторіальна). Саме на цю морфологічну класифікацію ми опиратимемося у своєму дослідженні.
Расові клички можуть відтворюватися або шляхом власне перекладу, або за допомогою різноманітних
трансформацій.
Власне переклад – це використання словникового відповідника лексеми. You calling me a blimp, you
fucking Democrat?– Ти назвала мене товстуном, довбана демократка [1]. Democrats – знижена назва афроамериканців, у зв’язку із популярністю серед них цієї партії. Грубість та принизливість цього звернення до чорношкірої дівчини підкреслює вжите разом із ним означення fucking, яке передано українською мовою більш
м’яким відповідником – «довбаний». У деяких випадках власне переклад виступає найефективнішим засобом
збереження метафори: Blueberry, didn’t I give you my last apple – Чорнице, я ж віддав тобі останнє яблуко
[7]. За допомогою буквального перекладу цієї етнічної образи вдало збережено метафору на основі кольору,
вжиту в оригіналі. Hemo-globin Trotters get it? A play on the name of the famous colored, Negro basketball squad
black, African-American. You know, people of colors. – Ми обіграли назву команди Глоб-троттерс, за яку грали
кольорові, негри, чорношкірі, афро-американці. Кольорові [4]…У вказаному висловлюванні вжито етноніми, які було прийнято використовувати стосовно представників негроїдної раси у певні історичні періоди,
причому дотримано хронологічної послідовністі етапів, коли саме ці слова вважалися коректними. Термін
«colored» на позначення темношкірих домінував від середини до кінця 19 ст. Його перевагою вважалося те,
що він охоплював представників різних чистих та змішаних рас [18, с. 496]. Саме тому власне переклад цього
слова є найбільш вдалим варіантом.
Назва «Negro» стала загальноприйнятою стосовно чорношкірих людей ще наприкінці 19 ст., замінивши поширений до того термін «сolored» (кольорові). ЇЇ перевагою була більша граматична різноманітність, оскільки
її можна було використовувати і як іменник, і як прикметник, і в однині, і в множині. Після неї не потрібно
було ставити іменник, як у випадку «Colored people». Вона також вважалася емоційно сильнішою. Проблемою було те, що цей термін інколи використовувся білошкірими як расова образа у зв’язку із його близьким
звучанням до таких зневажливих слів, як «niggah» та «nigger». До 1930-х років він поступово (хоча і не повністю) витіснив із вжитку термін «colored», який почав вважатися застарілим. Визначальним став 1930 рік,
коли американська газета «Нью-Йорк Таймс» урочисто заявила про внесення слова «Negro» до списку слів,
які пишуться з великої літери, що свідчило про визнання расової гідності чорношкірих. Стійкі позиції цей
термін зберігав аж до початку руху за громадянські права (1950-60-і рр.), в ході якого був замінений на термін «black» з метою «порвати зв’язок із минулим та позбавитися залишків рабства і расової меншовартості».
Основною перевагою терміна «black» вважалося те, що він створював природній баланс терміну «white». Наприкінці 1980-х було запропоновано варіант «African-American» (афроамериканці), метою впровадження якого було надати чорношкірим культурне самовизначення із власним спадком та пам’яттю рідної землі предків
[18, с. 497-506]. Поширене вживання терміну «people of colors» пов’язане із рухом за політичну коректність.
Основна його відмінність від попередніх – ширше значення: він стосується усіх, хто має не білий колір шкіри.
При перекладі перших чотирьох етнонімів (colored, Negro, black, African-American) цілком правомірно
використано їхні словникові відповідники, що зберігають дух тих періодів, у які вони використовувалися.
Труднощі викликала лише передача останнього політкоректного терміну «people of colors», який перекладено
як «кольорові», при цьому вилучено перші два компоненти. Недоцільність такого рішення, на нашу думку,
полягає в тому, що такий спосіб вже було застосовано при передачі слова «colored» і результатом став невиправданий повтор. Тут також необхідно відзначити відмінність між термінами «colored» і «people of colors»
не лише у формі, але і у змісті. Сьогодні перше вживають переважно стосовно чорношкірих на відміну від
ширшого за значенням виразу «people of colors». Тому ми вважаємо, що останній термін варто перекласти
описово: «люди різних кольорів шкіри».
Усі трансформації, які застосовуються при передачі расових кличок, ми поділимо на дві великі групи:
лексичні (до них віднесемо і деякі лексико-граматичні) та граматичні. У нашому дослідженні ми розглянемо
лексичні трансформації.
1. Транскрипція (транслітерація) – це віднайдення якомога точнішого відповідника через запис звучання слів мови-джерела графемами мови-приймача. Am I a nigger? – Я тобі хто, нігер? [9]. «Nigger» – зневажливий термін на позначення темношкірих людей. На нього накладене суворе табу у сучасному Західному світі
через його расистський та дискримінаційний характер. Він походить з латинської мови, в якій «niger» означає
«чорний» (колір). За даними словника «Oxford English Dictionary», це слово використовувалося ще у 17 столітті і здавна мало різко зневажливі конотації [15]. Сьогодні воно залишається одним із найбільш расистських
слів у мові. Щодо вживання його транскрибованого відповідника в українській мові, то у книзі Л. Ставицької
«Український жаргон, сленг і арго» у статті «нігер» зазначено «мол. негр» (мол. – із загально молодіжного
лексикону) [11, c. 237]. Тобто на відміну від звичного для українців слова «негр», «нігер» вважається прерогативою молоді, що можна пояснити їх кращим володінням англійською мовою та більшою ознайомленістю із
реаліями англомовного світу (перш за все через кіно, музику, сучасну літературу). Більший ступінь згрубілості та образливості терміну нігер» у порівнянні із «негр» в українських словниках не зафіксована. У транскрибованому варіанті цього слова може вживатися як більш традиційна літера «г», так і повернена в українську
буква «ґ», що більш точно відтворює оригінальне звучання. Nigger, don’t you touch my brother’s coat! – Ніґер!
не смій чіпати пальто мого брата! [7]
2. Наближена транскрипція має місце тоді, коли український відповідник у цілому близький за звучанням до оригіналу, проте все ж відрізняється певними звуками (буквами) у зв’язку із деякими фонетичними
модифікаціями. If Butch goes to lndochina, I want a nigger hiding in a bowl of rice....– Якщо Буч в Індокитаї,
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я хочу, щоб в його чашці з рисом ховався спеціально навчений негр з пістолетом [9]. Варто відзначити, що
слово «негр» менш емоційно-експресивно забарвлене, ніж транскрибований відповідник «нігер». Великий
тлумачний словник української мови подає таке визначення слова «негр»: 1) Назва корінного населення Тропічної Африки, яке має темний колір шкіри і належить до негроїдної раси. 2) Назва афроамериканців, нащадків рабів, вивезених свого часу з Африки [2]. При цьому не вказується, що це слово має відтінок згрубілості
чи образливості. Проте прихід в українське суспільство із Заходу відголосків політкоректності наклало певне
табу на вільне вживання цього слова.
3. Калькування – це особливий вид запозичення, коли структурно-семантичні моделі мови-джерела відтворюються за елементарно матеріальними засобами мови-сприймача [13, с. 128]. На відміну від власне перекладу, калькування відбувається не на рівні слова, а на рівні словосполучення. Розрізняють повне і часткове
калькування: а) повне калькування (слова або словосполучення буквально перекладаються [13, с. 129]. Jesus
Christ, how many swamp rats can get in one room?– Скільки болотних щурів можна запхати в одну кімнату?[5]. Расова образа «swamp rat» стосується азіатів, які вважаються ябедами (метафора – щур). Вважається,
що болотні щурі не дотримуються гігієни, натомість проводять весь свій час намагаючись нашкодити іншим.
Хоча ця метафора не характерна для української мови і не асоціюється в українців саме із жителями Азії, але
негативні конотації слова «щур» роблять використану в перекладі кальку достатньо вдалою.
Проте не завжди повне калькування є доцільним у перекладі. What are all you fish heads looking at anyway?
– На що ви, рибячі голови, витріщились? [5] Англійський пейоративний вислів «fish heads» мотивований
культурною ознакою. Типовою їжею азійців є риба, оскільки їх основне джерело здобування харчів – це море
[17]. Українська калька цього словосполучення не є випраданою, оскільки збереження форми не передає потрібних конотацій. Для українського глядача рибяча голова перш за все асоціюється з великими випуклими
очима, що має мало спільного із зовнішністю преставників монголоїдної раси.
б) часткове калькування (вислови частково перекладають, а частково будують з іншомовного матеріалу
чи за іншомовним зразком) [13, с. 129]. Moguy tells me you looked over my African flesh, and you was none too
impressed, huh? – Моґґі сказав, ти оглянув моє чорне м’ясо і тебе ніхто тебе не вразив [7]. У цьому випадку зневажливо-зверхня назва чорношкірих «African flesh» передається шляхом часткового калькування. При
цьому другий компонент передається повністю (flesh – м’ясо), а до першого застосовується прийом смислового розвитку [8; 26], який ґрунтується на причинно-наслідковому зв’язку: оскільки African (африканський),
то чорний.
4. Описовий переклад (експлікація) – це лексико-граматична трансформація, за якої лексична одиниця
мови оригіналу замінюється на словосполучення, яке експлікує її значення [8]. The only reason your ass ain’t
in the brig is because you’re high yellow. – А знаєш, чому тебе випустили? Бо в тебе шкіра світліша, ніж у
інших[10]. Негативно забарвлене словосполучення «high yellow» служить для позначення людини зі світлою шкірою, в якої один із батьків білий, а інший – чорношкірий. Замість використання нейтрального слова
«мулат», перекладач вирішив застосувати описовий переклад, що зберігає семантику висловлювання, хоча і
порушує прагматику, оскільки не збережено негативні відтінки значення оригіналу.
5. Гіперонімічна трансформація (генералізація) полягає у заміні одиниці мови-оригіналу, яка має більш
вузьке значення, лексичною одиницею мови-перекладу з ширшим значенням [8, с. 176]. Did you tell them? -Did
you... I’m pigmentally challenged? Did you tell them that I’m white? – Ти їм розповіла, що в мене проблема? Ти
їм сказала, що я білий? [3]. Термін «pigmentally challenged» застосовується стосовно білий людей, оскільки
у їхній шкірі немає тих пігментів, які надають кольору темношкірим. Трудністю перекладу цієї фрази є відсутність прямого еквівалента в українській мові. Перекладач вирішив не вдаватися до деталей і передати її
узагальнено, хоча, на наш погляд цілком можливим у даній ситуації був би описовий переклад, що додав би
трохи більше конкретизації висловлюванню («проблема із пігментацією»).
6. Гіпонімічна трансформація (конкретизація) полягає у зміні слова або словосполучення мови-оригіналу з більш широким референційним значенням словом або словосполученням мови перекладу з більш
вузьким значенням [8, с. 174]. I just. I kept a bunch of jabbering gooks off of my lawn. – Я просто зігнав купку
балакливих чурок з мого газону [5]. Расова кличка «gooks» найбільш ймовірно виникла у період ФіліппіноАмериканської війни (бл. 1900 р.). Походить вона швидше за все від слова «goo-goo» із однієї з основних
мов на Філіппінах. Існують також інші версії етимології цього терміну: він виник під час Корейської війни і
пов’язаний із місцевою назвою Кореї – Hanguk або зі словами, зяким часто зверталися корейці до американців: «Mi Guk?» (Американець?), що звучало наче «Me gook» (я gook). Під час В’єтнамської війни це слово почали використовувати щодо в’єтнамців. У наш час воно використовується стосовно усіх представників монголоїдної раси [17]. Використане в перекладі слово «чурка», відповідно до «Великого тлумачного словника»,
є зневажливим позначенням жителя лише Кавказу та Середньої Азії [2]. Таким чином, сфера застосування
українського відповідника є значно вужчою, ніж оригінального терміна.
7. Інтергіпонімічна трансформація (лексична заміна) – це перехід від одного видового поняття до
іншого в рамках загального родового поняття. Тут, як і у випадку генералізації, діє функціональний принцип: вирішальним критерієм при виборі способу перекладу виступає ступінь релевантності диференціальних
ознак, які відрізняють одне видове поняття від іншого [13, с. 154]. And have some respect, zipper head, we’re
mourning here. – І май повагу, косоокий, у нас тут похорон [5]. Термін «zipperhead» є американським сленгом
і вважається образливим. Його виникнення датують періодом Корейської війни, під час якої цим словом називали місцеве населення [16]. Етимологія слова не відома напевне. Існують такі гіпотези: 1) «zipperhead» – це
в’єтнамський сленг, акронім від «Zero Intelligence Potential» (нульовий інтелектуальний потенціал); 2) азіати
часто втікали на військових джипах, що залишали слід, схожий на застібку-блискавку (zipper – застібка-блис-
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кавка); 3) проділ волосся, який носять азіати, нагадує застібку-блискавку тощо [17]. Обраний складний за
формою український відповідник мотивований за расовою ознакою, а в основу номінації покладено форму
очей [6, с. 48]. Ця риса є визначальною у сприйманні українським реципієнтом представників монголоїдної
раси. Натомість буквальний переклад англійського етнофолізму «блискавкоголовий» не несе для українців
жодного емоційно-смислового навантаження, а тому не може забезпечити потрібного прагматичного ефекту.
8. Компенсація – це спосіб перекладу, при якому елементи змісту оригіналу, втрачені при перекладі, передаються в тексті перекладу якимось іншим чином для компенсації семантичної втрати [8]. If you get the wrong
one he’s gonna blow you gook head right off. – А якщо ти натрапиш на якогось чужинця, та ще й, він ж відстрелить нафіг твою азіатську гепу [5]. Хоча саме слово-табу «gook» у перекладі нейтралізовано і передано
як позбавлений негативних конотацій прикметник азіатський, згрубіло-зневажливий тон висловлювання компенсований за рахунок заміни нейтрального слова «голова», вжитого в оригіналі, на знижене слово «гепа»,
яке позначає сідниці, евфемізм слова на позначення органу людини, що належить до її «тілесного низу». Тому
він теж відзначається високою мірою табуйованості.
9. Антонімічний переклад – прийом перекладу, що полягає у заміні поняття, вираженого в оригіналі, протилежним поняттям. Він базується на простому логічному правилі, згідно з яким заперечення якого-небудь
поняття може бути прирівняно до ствердження семантично протиставленого йому протилежного поняття [13,
с. 140]. Honest injun Django, I swear ‘fore God. – Я не жартую, Джанго, клянуся Богом [7]. Словосполучення
«honest injun» вважається застарілим і означає «чесно, справді» [16]. Особливістю цього виразу є його другий
компонент, слово «injun», яке є зневажливим зверненням до американських індіанців.
Серед виділених нами способів відтворення расових образ, найефективнішими виявилися використання
наближеної транскрипції, інтергіпонімічної трансформації, деметафоризації, оскільки вони забезпечують
найповніше збереження прагматичного потенціалу расових кличок. Транскрипція, антонімічний переклад та
вилучення, навпаки, часто порушують адекватність перекладу.
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Етапи перекладацької роботи над формуванням
онімних відповідників (на прикладі перекладів ономастикону
роману Дж. Р. Р. Толкіна «володар перснів» українською мовою)
Проаналізовано етапи формування онімних відповідностей в українських перекладах роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів».
Ключові слова: художній переклад, ономастикон, переклад онімів, семантика, фентезі, Дж. Р. Р. Толкін.
Проанализированы этапы формирования онимных соответствий в украинских переводах романа
Дж. Р. Р. Толкина «Властелин Колец».
Ключевые слова: художественный перевод, ономастикон, перевод онимов, семантика, фэнтези,
Дж. Р. Р. Толкин.
The stages of formation of onym correspondences in Ukrainian translations of the J. R. R. Tolkien’s novel «The
Lord of the Rings» are analyzed.
Keywords: literary translation, onomasticon, onyms’ translation, semantics, fantasy, J. R. R. Tolkien.

Переклад фентезійних художніх творів ускладнюють добре розроблені міфи, авторські реалії та оригінальні системи поетонімів. Роман Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів» – один із яскравих прикладів таких
творів. Ономастикон роману формує вагому частку його безеквівалентної лексики [2, с. 207–208], а в окремих
випадках близький до класу реалій [2, с. 87; 6, с. 58, 66]. Відтворення онімів у перекладі має особливості, які
неодноразово аналізували С. Влахов і С. Флорін, І. Корунець, А. Ґудманян та ін. (див., наприклад, [2–5; 7]).
Переклад онімів у застосуванні до творів фентезі і, зокрема, роману «Володар Перснів» розглядали М. Бережна, О. Лєбєдєва, О. Новічков і Б. Стасюк [1; 8–10]. Проте й досі не досягнуто єдності точок зору стосовно
багатьох конкретних питань у галузі перекладу поетонімів, а відповідні практичні завдання все ще очікують
на своє вирішення. Актуальність розгляду цих питань забезпечується тим, що лінгвістична і, зокрема, оно
мастична творчість Дж. Р. Р. Толкіна стали своєрідним зразком для наслідування багатьма відомими англомовними письменниками, твори яких ще очікують на українські переклади (див. [9]).
У практичній перекладацькій роботі з велетенським за обсягом онімним корпусом (понад тисячу одиниць)
роману Дж. Р. Р. Толкіна важливі послідовність і системність. Д. Єрмолович запропонував стратегічні етапи
формування онімних відповідностей [4, с. 32–35; 5, с. 175–182]. У розвідках М. Бережної [1] і О. Новічкова
[9] цей підхід було застосовано до аналізу фентезійних творів Дж. К. Ролінґ, а також Р. Джордана, Р. Хобба,
Дж. Мартіна та П. Ротфусса. Мета цієї статті – аналіз етапів перекладацької роботи над формуванням онімних
відповідників у застосуванні до ономастикону роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів». Фактологічною
базою аналізу було відтворення онімів і близьких до них за характером загальних назв-реалій в українських
перекладах А. Немірової [11], О. Фешовець [13] і К. Оніщук [12].
Формування онімних відповідностей включає тринадцять етапів [5, с. 175–182]. На першому етапі шляхом
герменевтичного аналізу вихідного тексту перекладач встановлює, чи аналізована назва деякого об’єкта-рефе
рента є онімом, чи апелятивом. На цьому ж етапі враховують правила мови оригіналу, що стосуються статусу
оніма (написання слова з великої літери тощо). Наприклад, усі українські перекладачки роману Дж. Р. Р. Тол
кіна відтворюють назву національності Dunlendings [15, т. 3, с. 38] з урахуванням норм цільової мови (темнолиці горяни [11, т. 3, с. 37; 13, с. 724], смурноземці [12, т. 3, с. 63, 559]). Іноді рішенн
 я перекладачок відрізняються: О. Фешовець і К. Оніщук відтворюють назву різновиду народу гобітів Fallohides [15, т. 1, с. 4]
апелятивом блідошкіри [13, с. 13; 12, т. 1, с. 12], а А. Немірова – онімом Ясноголові [11, т. 1, с. 11].
В окремих випадках встановлення онімного статусу і відтворення назви в перекладі ускладнюються. Наприклад, слово Evenstar у фразі she was the Evenstar of her people [15, т. 1, с. 254] можна трактувати і як антро
понім (Вечірня Зоря [13, с. 216], Вечорова Зоря [12, т. 1, с. 386] – адже онім Evenstar неодноразово трапляється в
романі), і як епітет (вечірня зірка [11, т. 1, с. 240]). Апелятив ranger у збірній назві Rangers of the North охоронців
Північного краю, нащадків народу королівства Арнор, водночас охоплює різні значеннєві відтінки – скитальник, охоронець, войовник. Не насмілюючись вжити відомий в українській мові відповідник рейнджер з небажаними додатковими конотаціями, О. Немірова відтворює цю назву неповним еквівалентом-онімом Слідопити,
О. Фешовець – як розвідники і слідопити, а К. Оніщук – блукачі. Хоча два останні рішення не надавати назві
онімного статусу в цільовій мові слушні, варіант перекладу блукачі не завжди співвідноситься з іншими компонентами речення: Часами по той бік пагорбів проходили блукачі... Інші подорожні забрідали туди рідко [12,
т. 1, с. 329]. Оскільки блукачі та подорожні є синонімами, то читачеві важко збагнути вказівку першого слова
на конкретну групу людей. Тому заслуговують на увагу або менш слушний з точки зору положень української
ономастики варіант написання назви з великої літери (Навіть Слідопити не знайшли надійних стежин крізь
хитливі підступні трясовини [11, т.1, с. 329]), або її виділення іншим шрифтом у тексті перекладу.
Другий етап передбачає встановлення денотата оніма і його категорії (антропонім, топонім, міфонім тощо).
Оскільки онімний корпус роману великий, у перекладах трапляються й помилки при встановленні категорії
окремих епізодичних онімів: насправді Gil-galad (Ґіл-ґалад [13, с. 241]) – це антропонім, Nargotrond, Gondolin
(Нарґотронд, Ґондолін [13, с. 283]) – топоніми, а Narsil, Aiglos (Нарсіл, Аїґлос [13, с. 232]) – хрематоніми.
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До цього ж етапу доречно віднести встановлення граматичних ознак оніма, зокрема категорії роду. Наприклад, Nimloth the Fair [15, т. 3, с. 270] – Німлот Прекрасна [11, т. 3, с. 231], Німлот Прекрасний [12, т. 3,
с. 394; 13, с. 901], де оригінальний онім – це ім’я священного дерева. Його рід не очевидний, і перекладачки
трактують його по-різному. З одного боку, аналіз авторських міфів схиляє до першого варіанту, тобто до образу жінки: священні дерева в Толкіна – це символ життя та процвітання; кожне наступне дерево проростає з
дбайливо посадженої насінини од материнського. З іншого боку, назви дерев-попередників (Telperion, Gala
thilion, Celeborn) в оригіналі більше схожі на чоловічі імена, а тому обидва варіанти перекладу прийнятні.
Встановлення граматичної категорії роду і його відображення в перекладі тісно пов’язані із застосуванням ме
тоду морфограматичної модифікації або відмовою від цього прийому. Відтворюючи ім’я гігантської павучихи Shelob [15, т. 2, с. 368] з етимологією she (вона) і lob (архаїчне павук), усі перекладачки експлікують її стать:
Шелоба [11, т. 2, с. 296; 13, с. 669], Павучиха [12, т. 2, с. 520]. Інший приклад – це онімна відповідність Scatha
the Worm [15, т. 3, с. 277] – дракон Скат [11, т. 3, с. 237], де прикінцеве a в перекладі не відтворено, оскільки
воно би асоціювалося з недоречним як для імені дракона жіночим родом. Зазначимо, що морфограматичні модифікації в українських перекладах жіночих імен не завжди послідовні: Arwen – Арвен [11–13]; Éowyn – Еовин
[12], але Еовіна [11; 13]; Elwing – Ельвінг [11, т. 1, с. 247], Ельвінґ [12], Елвінґ [13], але Ельвінга [11, т. 1, с. 250].
На третьому етапі встановлюють мовно-національну приналежність оніма. Цей аспект важливий для роману Дж. Р. Р. Толкіна, насиченого текстом на штучних авторських мовах. Найперше встановлюють, до якого
мовно-культурного середовища роману належить онім (реального – англійського, якому переважно відповідає світ гобітів, а чи фіктивного – ельфійського, роханського, ґондорського тощо). Основні критерії – це етимологія оніма, вжиті автором способи номінування, загальна структура, графіка та фоніка оніма. Додатково
залучимо міркування онімної моделі О. Новічкова [9], запропонованої для структурування поетонімів фенте
зійних творів. За аналогією до загальномовного ономастикону, антропонімна або топонімна моделі охоплю
ють сукупність правил номінування, які залежать від мовно-культурних традицій. Тому онімна модель [9]
близька до «моделі формування поетонімів» або «способу номінування», уведених О. Лєбєдєвою [8].
Узагальнюючи поняття онімної моделі [9], додатково введемо такі її ознаки: 1) типову структуру власної наз
ви (ім’я і прізвище, лише ім’я, ім’я та титул, прізвисько тощо); 2) приналежність носія до певних народу, раси,
соціального прошарку; 3) ступінь виразності внутрішньої форми оніма; 4) особливості графічного та фонетичного оформлення оніма. З урахуванням цих ознак виділимо основні антропонімні моделі для роману Дж. Р. Р. Тол
кіна: 1) »ельфійська» (ім’я у формі єдиного слова, переважно сполучення двох лексем зі штучних мов квеня або
синдарин; внутрішня форма виразна лише в межах штучних мов – Elrohir, Galadriel, Gilthoniel); 2) »роханська»
(ім’я без прізвища у формі єдиного слова, утвореного на основі однієї або двох староанглійських лексем із виразною внутрішньою формою – Deorwine, Derufin, Fastred); 3) »гобітс ька» (ім’я і прізвище або лише прізвище;
внутрішня форма відсутня для імені, але часто притаманна прізвищу і базується на словах із сучасної англійської,
рідше староанглійської або кельтських мов; має типові словотворчі англійські суфікси – Boffin, Hornblower, Frodo
Baggins). Аналогічно до антропонімів, топоніми Bagshot Row, Brandywine і Lake Evendim пов’язані з сучасною
англійською, Dimholt, Folde і Isen – зі староанглійською, а Eriador, Nargothrond і Nimbrethil – із ельфійськими
мовами. Суто гіпотетично можна виділити і ґондорську модель, але, оскільки структура, способи номінування та
інші особливості антропонімів країни Ґондор близькі до ельфійської моделі, для цього немає достатніх підстав.
Інші антропонімні моделі (орків, ентів, гномів і т. ін.) представлено в романі нечисленними прикладами.
У перекладі ономастикону Дж. Р. Р. Толкіна важливо опиратися на антропонімні і топонімні моделі. Зокрема, різні оніми, що належать до тієї ж моделі, слід перекладати, вдаючись до однакових (принаймні якісно
схожих) прийомів відтворення (транскодування, калькування тощо). Онімна модель повинна лягти в основу
при виборі не лише методу відтворення оніма (формального чи власне перекладу), а й базової мови під час
транскодування. Наприклад, відповідники Ізена [11, т. 1, с. 395] або Ізен [13, с. 354] староанглійського Isen
[15, т. 1, с. 420] коректніші, ніж Ісен [12, т. 1, с. 632].
На четвертому етапі встановлюють одиничність чи множинність власної назви. Множинними є ті антропоніми, які в колективній людській свідомості не асоціюються з єдиною особою, а одиничними (прецедентними
іменами або конотонімами) – ті, які асоціюються найперше з однією (типово – найвідомішою) особою, хоча
вони й можуть мати багато носіїв [4, с. 39–40]. Множинні імена часто потребують уточнювального контексту
в перекладі. На додаток, одиничні, а іноді й множинні власні назви, запозичені автором з інших творів (див.
[8]), можуть зазнати трансонімізації чи своєрідного вторинного ономастичного номінування [4, с. 60–76]. Такі
алюзивні оніми, неденотативні значення яких раніше набули стійкого і широко відомого характеру, нести
муть додаткове стилістичне навантаження, що слід ураховувати в перекладі.
Аналіз роману Дж. Р. Р. Толкіна засвідчив, що масштаби запозичень онімів і загальних назв-реалій у автора незначні (dwarf, Elf, Gandalf, troll тощо). Майже всі такі алюзивні назви передбачають не перенесення
добре відомих раніше образів на авторські персонажі, а істотне переосмислення цих образів. Наприклад,
нетиповим є відтворення назви dwarf як ґном у перекладі К. Оніщук [12]. Мабуть, цей вибір пояснюється
бажанням перекладачки, аби похмурі та войовничі ґноми Толкіна не нагадували гномів із казок братів Ґрімм.
Оскільки система онімів Дж. Р. Р. Толкіна, як і вся створена ним альтернативна реальність, – унікальні, то
окремо взята безпрецедентна власна назва не може викликати стійких асоціацій у колективній свідомості читачів. Як наслідок, проблематичне навіть однозначне віднесення онімів із аналізованого роману до одиничних
або множинних. Таким чином, четвертий етап у перекладі роману Дж. Р. Р. Толкіна не релевантний.
На п’ятому етапі з’ясовують, чи не має онім у мові перекладу традиційних відповідників. Оскільки
ономастичній творчості автора майже не притаманні алюзивні власні назви, які найчастіше й мають уста
лені відповідники, то цей етап також не релевантний у застосуванні до перекладу ономастикону роману
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Дж. Р. Р. Толкіна. Однак з практичних міркувань можна трактувати поняття «традиційні відповідники» як
потребу в незмінному відтворенні оніма в єдиній формі у всьому тексті твору. Це актуально для ономастикону
Дж. Р. Р. Толкіна, тому що через значний його обсяг, як і обсяг самого роману, зустрічаємо відповідні огріхи. Різні відповідники для одного і того ж оніма в оригіналі найчастіше знаходимо у перекладі А. Немірової
(Banks [15, т. 1, с. 176, т. 3, с. 294] – Крутосхил [11, т. 1, с. 167], Рийберег [11, т. 3, с. 253]; Appledore [15, т. 1,
с. 176, т. 3, с. 294] – Папаротт [11, т. 1, с. 167], Сливоу [11, т. 3, с. 253]). К. Оніщук, а особливо О. Фешовець,
допускають менше таких неточностей (Banks – Берег [13, с. 151, 920], Крутосхил [12, т. 1, с. 269, т. 3, с. 428];
Appledore – Яблукор [13, с. 151, 920], Паперівок [12, т. 1, с. 269], Яблукар [12, т. 3, с. 428]). До п’ятого етапу
віднесемо також питання уніфікованого підходу до транскодування онімів, тобто застосування єдиних правил їхнього транскрибування і/або транслітерації. Наприклад, оніми Ithilien і Orthanc стосуються ельфійської
онімної моделі, проте транскрипційний відповідник буквосполучення th в одному випадку – це т (Ітіліен [11,
т. 1, с. 259], Ітілієн [12, т. 1, с. 417; 13, с. 234]; Ортанк [12, т. 1, с. 438]), а в іншому – тх (Ортханк [11, т. 1,
с. 273; 13, с. 246]), що вказує на порушення правил єдиного підходу.
Якщо традиційні еквіваленти відсутні, то на шостому етапі перекладу оніма слід вирішити, чи має його
зовнішня форма пріоритет над внутрішньою, і на цій підставі обрати між формальним або змістовим перекладом. Цей етап у застосуванні до роману Дж. Р. Р. Толкіна дуже важливий. Хоча семантична невмотивованість
(Gamgee, Gorbag, Ugluk) або вмотивованість (Blackroot, Far Downs, Sting) низки авторських назв очевидні, ситуація з багатьма онімами складніша: їхня семантика на позір відсутня (наприклад, негативні в більшості європейських мов асоціації складової mor- топоніма Mordor мають емоційно-експресивний, але не інформаційно-харак
теризувальний характер), але вона «з’являється» в межах штучних авторських мов (Mordor – темна (чорна)
земля, Dorthonion – край сосен тощо). Це ономастичне явище умовно назвемо «прихованою» (або «авторською»,
«художньою») семантикою онімів. Оскільки автор не експлікує «приховану» семантику в оригіналі (вживаючи
Dark Land замість Mordor), а переважна більшість англомовних читачів не знає ельфійських мов, ці оніми не
доцільно вважати характеристичними (промовистими) і відображати їхню семантику в перекладі.
Отже, шостий етап передбачає аналіз і фактичної, і художньої семантики онімів. Якщо стилістична роль
внутрішньої форми була визнана неістотною або слабкою, на цьому ж етапі встановлюють доцільність застосування прийому прямого перенесення (транслокації) оніма до цільового тексту. В українських перекладах
роману Дж. Р. Р. Толкіна таких прикладів не знайдено. Нарешті, за умови встановлення пріоритету семантики
оніма логіка перекладацьких дій передбачає перехід до дванадцятого етапу, але з обов’язковим аналізом процедур, що відповідають етапам 8–11 (див. нижче).
У разі неістотності семантики оніма на сьомому етапі обирають між формальними методами – найперше
транскрибуванням і транслітеруванням. В українських перекладах Дж. Р. Р. Толкіна ці методи найчастіше
вживають, відтворюючи оніми зі штучних мов: Númenor [15, т. 1, с. 17] – Нуменор [11, т. 1, с. 24; 12, т. 1, с. 33;
13, с. 24]. Можливі й інші методи – морфограматична модифікація (the Ford of Bruinen [15, т. 1, с. 229] – Бруї
ненський Брід [11, т. 1, с. 216; 12, т. 1, с. 324; 13, с. 195]), семантична експлікація (Eldamar [15, т. 2, с. 224] – далека країна Ельдамар [11, т. 2, с. 181]), а також транскодування з коментарем, обмеження варіативності, контекстуальне розтлумачення або нульовий переклад. Випадків вживання прийому транспозиції не виявлено.
На восьмому етапі аналізують благозвучність онімного відповідника. Наприклад, А. Немірова подає топонім Dol Guldur [15, т. 1, с. 281] як Дол-Гулдор [11, т. 1, с. 264], уникаючи кінцевого –дур, а О. Фешовець і
К. Оніщук вважають це неістотним (Дол-Ґулдур [13, с. 238], Дол-Ґульдур [12, т. 1, с. 425]).
Дев’ятий етап передбачає стандартну перевірку входження онімного еквівалента до синтагматичних і парадигматичних відносин у мові перекладу. Це тісно пов’язано з аналізом на другому етапі, бо відповідні про
блеми можуть з’явитися через неточне встановлення категорії оніма. Наприклад, у перекладі було зруйновано
Ґіл-ґалад [13, с. 241] фрази Gil-galad was destroyed [15, т. 1, с. 284] виникає непорозуміння, бо Gil-galad – не
топонім, а антропонім. Написання Імладріса [12, т. 1, с. 421], Лоріену [11, т. 1, с. 266; 12, т. 1, с. 430] у родовому відмінку коректніше, ніж Імладрису [11, т. 1, с. 260; 13, с. 613], Лорієна [13, с. 241], оскільки Imladris – це
місто та палац, а Lórien – радше королівство, а не ліс.
На десятому етапі з’ясовують, чи досягнуто еквівалентність перекладу для різних форм і похідних власної
назви. Для онімів Толкіна це особливо важливо, оскільки вони часто формують великі ономастичні системи.
Розглянемо такі етимологічно поєднані власні назви: Brandybucks [15, т. 1, с. 9] – Buckland [15, т. 1, с. 4] –
Bucklander [15, т. 1, с. 24] – Oldbuck [15, т. 1, с. 11] – Bucklebury [15, т. 1, с. 17] – Buck Hill [15, т. 1, с. 110]. У
перекладі А. Немірової відповідники – це Брендібоки [11, т. 1, с. 16] – Забрендія [11, т. 1, с. 12] / Забоччя [11,
т. 1, с. 28] – Брендібок [11, т. 1, с. 18, 29] / Бестібок [11, т. 1, с. 110] – Брендідар [11, т. 1, с. 18] / Брендітроп
[11, т. 1, с. 110] – пагорб [11, т. 1, с. 110], в О. Фешовець – Брендіцапи [13, с. 17] – Цаповий Край [13, с. 13] /
Цапів Край [13, с. 18] – цаповинець [13, с. 31] – Староцап [13, с. 19] – Цапів [13, с. 24] – пагорб [13, с. 101], а
в К. Оніщук – Брендіцапи [12, т. 1, с. 19] – Цапокрай [12, т. 1, с. 13] – цапокраєць [12, т. 1, с. 42] – Староцап
[12, т. 1, с. 23] – Цапоград [12, т. 1, с. 33] – Цапів Пагорб [12, т. 1, с. 173]. Основа, що об’єднує оригінальні
оніми, – це buck (male deer or he-goat [14]). Порівнюючи її наявність у похідних онімах, можна стверджувати,
що К. Оніщук відтворила систему власних назв найкраще. Коректно відображено і базову семантику основи,
тоді як варіанти А. Немірової –бок / бренді- істотно відрізняються від оригіналу.
На одинадцятому етапі перевіряють, чи онімний відповідник відображає всі значеннєві відтінки, притаманні оригінальному онімові, і чи не з’явилися нові конотації. З цієї точки зору цінні рекомендації Дж. Р. Р. Толкіна перекладачам [14], де пояснено етимологію та семантику багатьох онімів, і довідники та тлумачні словники штучних мов. Зважаючи на вказівки автора, окремі огріхи в українських перекладах, наприклад, через
омонімію, прикрі (Cotton [15, т. 3, с. 225] – Домосіл [12, т. 3, с. 329], Хатон [13, с. 866], а не Вовнер [11, т. 3,
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с. 192]; прізвище походить від «cot, a cottage or humble dwelling, and -ton, the usual shortening of ‘town’» [14]).
Трапляються й випадки появи недоречних конотацій, наприклад натяк на роги у слові Роган [12, т. 2, с. 23; 13,
с. 396] – відповідникові Rohan [15, т. 2, с. 13] (слово Рохан [11, т. 2, с. 12] краще й тому, що Rohan походить
од ельфійського Rochand, у якому буквосполученню ch відповідає звук х).
Дванадцятий етап – це аналіз внутрішньої форми оніма або реалії та її актуальності в конкретній мовленнєвій ситуації та контексті всього твору. Це вирішальний етап, на якому часто виникають труднощі. Якщо
перекладач має справу з промовистою назвою, то слід встановити її семантику, стилістичні функції та обрати
належний метод змістового перекладу. Це може бути калькування (Goatleaf [15, т. 1, с. 176] – Козолист [11,
т. 1, с. 151]), функціональний аналог (Tuckborough [15, т. 1, с. 7] – Холм [13, с. 16]), заміна (Ferny [15, т. 1, с.
176] – Терник [11, т. 1, с. 167]), узагальнення (westmansweed [15, т. 3, с. 149] – західняцька рослина [12, т. 3,
с. 224]), семантичний неологізм (the Bridge of Stonebows [15, т. 1, с. 5] – Каміннодугий Міст [12, т. 1, с. 14]),
додавання, деонімізація, змішаний переклад тощо.
Відтворення оніма завершується останнім, тринадцятим етапом – прикінцевим аналізом тексту перекладу
з уведеним онімним відповідником для виявлення загальної еквівалентності оригіналові.
Отже, у статті розглянуто етапи перекладацької роботи над формуванням онімних відповідників. Описано
особливості застосування цих етапів до перекладу ономастикону роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів», наведено численні ілюстрації та з’ясовано релевантність і відносну значимість тих чи інших кроків у
відтворення поетонімів роману.
Аналіз дозволяє стверджувати, що найвагомішими та найскладнішими є шостий (встановлення пріоритету
зовнішньої або внутрішньої форми оніма) і дванадцятий (власне переклад промовистих онімів) етапи. У відтворенні ономастикону і реалій Дж. Р. Р. Толкіна ключовими додатково стають третій (з’ясування мовнонаціональної приналежності) і десятий (встановлення системних зв’язків) етапи. Узагальнення відомого з
літератури поняття онімної моделі сприятиме якісному виконанню перекладацької роботи на третьому етапі.
На шостому етапі запропоновано сукупно аналізувати істинну та «приховану» семантику онімів зі штучних
мов. Відзначено, що одинадцятий етап (перевірку відтворення значеннєвих відтінків і конотацій онімного
відповідника) слід виконувати, обов’язково враховуючи ономастичні рекомендації автора. Четвертий (вста
новлення одиничності або множинності оніма) і п’ятий (вибір традиційних відповідників у цільовій мові)
етапи по суті не релевантні в перекладі роману, хоча на практиці п’ятий етап можна замінити з’ясуванням
питань незмінності форми онімних відповідників.
Сформульовані вище положення можуть слугувати практичною основою у комплексному підході до перекладу ономастикону роману Дж. Р. Р. Толкіна «Володар Перснів». Зазначимо, що вичерпність перекла
дознавчого аналізу відтворення авторського ономастикону передбачає додаткове висвітлення принципових
питань вибору оптимальних методів відтворення онімів і відповідних критеріїв.
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ГРАМАТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЯК ОСНОВА ПЕРЕТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ
В ПРОЦЕСІ ПЕРЕКЛАДУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ
У статті розглядається багатоаспектність граматичних трансформацій при перекладі, аналізуються
методи застосування перекладацьких трансформацій в науково-технічних текстах на матеріалі текстів в
галузі будівництва
Ключові слова: трансформація, лексичне наповнення, заміна, синтаксична функція, синтаксична конструкція, контекст речення, категорія, частковий збіг.
В статье рассматривается многоаспектность грамматических трансформаций при переводе, анализируются методы использования переводческих трансформаций в научно-технических текстах на материале
текстов в строительной отрасли.
Ключевые слова: трансформация, лексическое наполнение, замена, синтаксическая функция, синтаксическая конструкция, контекст предложения, категория, частичное совпадение.
The given article deals with the ways of grammatical translations and the reasons for their application in the
scientific technical texts.
Keywords: transformations, functional substitution, compression, context, construction.

Нині у період стрімкого розвитку науки та техніки спостерігається гостра потреба у перекладі великої
кількості фахової інформації з інших мов, а, отже й у дослідженні прийомів граматичних трансформацій.
Під час перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою виникають труднощі, пов’язані
із значними розбіжностями у структурі обох мов. Вирішальним під час перекладу є врахування жанрових
особливостей та знаходження жанрових відповідників у цільовій мові. Отже, дана стаття присвячена висвітленню явища граматичних трансформацій на основі аналізу німецькомовних та україномовних оригінальних
науково-технічних текстів. Характерною ознакою науково-технічної літератури є точність та стислість вираження думки, з одного боку, і чітка логічна послідовність і повнота висловлювання з іншого. Цим зумовлюється певний характер граматичних засобів. Граматичними труднощами перекладу є сукупність морфологічних та синтаксичних явищ вихідної мови, що не мають прямих відповідників у мові перекладу і потребують
спеціальних мовних, перекладацьких трансформацій з метою досягнення адекватності при перекладі.
Актуальність даної статті зумовлена загальною потребою в уникненні помилок, які виникають при перекладі з використанням перекладацьких трансформацій, зокрема граматичних трансформацій.
Наукова новизна даної статті полягає в багатоаспектному розгляді граматичних трансформацій при перекладі, аналіз причин та методів використання граматичних трансформацій на основі науково-технічних
текстів. У перекладознавстві існує велика кількість класифікацій перекладацьких трансформацій, але всі вони
поділяються на три основні групи: лексичні, граматичні та лексико-граматичні трансформації [1,с.124]. Як
відомо, граматичні трансформації – це спосіб перекладу, за якою граматична одиниця в оригіналі перетворюється в одиницю мови перекладу з іншим граматичним значенням. Заміні може піддаватися граматична
одиниця вихідної мови будь-якого рівня: словоформа, частина мови, член речення, речення особливого типу.
Зрозуміло, що при перекладі завжди відбувається заміна форм вихідної мови на форми мови перекладу. Граматична заміна як особливий спосіб перекладу має на меті не просто вживання у перекладі форм мови перекладу, а відмову від використання форм мови перекладу, аналогічних вихідним, заміну таких форм на інші,
які відрізняються від них за змістом,що вони означають (граматичним змістом).
Граматичні трансформації полягають у перетворенні структури речення у процесі перекладу у відповідності з нормами перекладу. Трансформація може бути повною або частковою в залежності від того, змінюється структура речення повністю або частково. Зазвичай, коли змінюються головні члени речення, має місце
повна трансформація, якщо ж замінюються лише другорядні – часткова [2, с.93]. Окрім заміни членів речення
можуть замінюватися й частини мови:
Das Konsortium baut und nutzt eine Verkehrsstraße innerhalb von 20-25 Jahren, nachdem werden sie zum
Eigentum des Staates. Консорціум будує та експлуатує дороги упродовж 20-25 років, після чого вони переходять у власність держави.
Переклад з однієї мови на іншу є неможливий без граматичних трансформацій. Важливо враховувати всі
фактори, які можуть впливати на застосування граматичних трансформацій, а саме: 1) синтаксична функція
речення, 2) лексичне наповнення, 3) змістова структура, 4) контекст речення, 5) експресивно-стилістична
функція.
Граматичні трансформації – це в першу чергу зміна структури речення і всілякі заміни – як синтаксичного,
так і морфологічного порядку. Граматичні трансформації обумовлюються різноманітними причинами – як
суто граматичного, так і лексичного характеру, хоча основну роль відіграють граматичні фактори, тобто відмінність у структурі мов [3, с. 201]. При збігу граматичних категорій та форм німецької та української мов
зазвичай виявляються наступні явища:
1) відсутність тієї чи іншої категорії в одній з мов: Die erste Stufe umgreift die Ausarbeitung des Programms
für neun Hauptflughäfen der staatlichen Bedeutung. Перший етап включає в себе розробку програми для дев’яти
основних аеропортів загальнодержавного значення. 2) частковий збіг: Die Straße Borispol – Lubny gehört zur
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Autobahn M-03, deren Wiederaufbau im Rahmen der Vorbereitung zu Euro 2012 durchgeführt wird. Дорога Бориспіль – Лубни входить до автотраси М -03, реконструкція якої проводиться в рамках підготовки до Євро-2012.
3) повний збіг: Das Gesetz wurde mit Rücksicht auf Vorschläge von internationalen Investoren, Konzessionären und
führenden juristischen Gesellschaften ausgearbeitet. Закон було розроблено з урахуванням пропозицій міжнародних інвесторів, концесіонерів та провідних юридичних компаній.
Необхідність в граматичних трансформаціях виникає лише у першому і другому випадках. В українській
мов,і на відміну від німецької, відсутні такі граматичні категорії як артикль, а також інфінітивні та дієприкметникові комплекси і абсолютна номінативна конструкція. Частковий збіг або неспівпадання у значенні та
використанні відповідних форм та конструкцій також потребує граматичних трансформацій. Сюди також
можна віднести такі явища, як часткове неспівпадання категорії числа, часткове неспівпадання у формах
пасивної конструкції, неповний збіг форм інфінітива та дієприкметника, деякі відмінності у вираженні модальності тощо. Перелік закономірних відповідників конкретних мовних одиниць може у ряді випадків бути
достатньо значним, однак кількість потенційно можливих контекстуально-мовних відповідників набагато
більша [4, с. 75]. Залежить це як від самих контекстів, так і від творчих здібностей того чи іншого перекладача. У роботі досвідченого перекладача вибір контекстуально-мовних відповідників здійснюється в значній
мірі інтуїтивно. Перекладачу без досвіду у процесі пошуку оптимального варіанту слід використовувати в
якості опори набір основних типів трансформацій, які використовують професійні перекладачі: 1) додавання
граматикалізованих одиниць, наприклад сполучників, займенників, тощо: das Bauleistungsverzeichnis – перелік будівельних робіт та послуг, die Schrägpfahl-Wasserrammung – забивання укісних та водних паль. Das
Land sucht nun nach einem neuen Bauunternehmen, das den notwendigen Umbau des Stadions übernimmt, weil die
Regierung der Gesellschaft Archasia den Bauauftrag entziehen musste. Країна зараз в пошуках нового будівельного підприємства для необхідної реконструкції стадіону, оскільки уряд був вимушений позбавити компанію
Архазія будівельного замовлення.
2) Випускання граматикалізованих елементів: Der Generaldirektor von EBWE und Außenminister der Ukraine
– Генеральний директор ЄБРР та міністр закордонних справ України.
Die Finanzierung großer Vorhaben vom Straßenbau über den U-Bahn-Bau bis hin zur Flughafen-Erweiterung ist
ungeklärt. Питання щодо фінансування великих проектів дорожнього будівництва, ліній метрополітену та
розширення аеропорту ще не вирішено.
3) заміна граматичних форм частин мови (коли вони факультативні):
а) форми числа: das hohe Tempo in den Bauarbeiten von der Hochwasserschutzmauer – високі темпи будівельних робіт захисної стінки від повені
б) форми часу:
Норми німецької мови диктують використання форми теперішнього часу, там, де український еквівалент
матиме форму майбутнього часу:
Nach dem Plan entsteht hier ein Stadion. За планом тут буде побудований стадіон.
в) стану: Die Flughäfen Lemberg und Odessa sollen nicht mehr rechtzeitig modernisierbar sein. Вважають, що
модернізувати аеропорт у Львові та Одесі вчасно не вдасться.
г) ступінь порівняння: Von größter Bedeutung sind für die Ukraine das Bauen und der Wiederaufbau von
Verkehrsstraßen staatlicher Bedeutung in der Vorbereitung auf Euro-2012. Велике значення для України у підготовці до Євро-2012 має будівництво та реконструкція автомобільних доріг державного значення.
4) Заміна частин мови. Цей тип заміни є досить поширеним. Найпростіший його вид – так звана прономіналізація, або заміна іменника займенником.
Neue Projekte werden gar nicht angefahren und verschoben. Zu schwierig sei es derzeit, an Geld zu kommen und
die Projekte zu finanzieren. Нові проекти або взагалі не розпочинаються, або відкладаються. Занадто важко
знайти гроші на їх фінансування.
Найпоширенішим прийомом граматичних трансформацій слід вважати заміну німецьких іменників
українськими дієсловами. Заміна німецьких іменників дієслівними формами пояснюється перевагою номінативного способу словотворення в структурі німецького речення: Der Tender in der Ausarbeitung des
staatlichen Zielprogramms «die Entwicklung der Flughafen bis 2020» hat die deutsche Firma «Airport Consalting
Partners»gewonnen. Переможцем тендеру з розробки Державної цільової програми «Розвиток аеропортів на
період до 2020 року» стала німецька компанія «Аеропорт Консалтінг Партнерс».
5) Заміна однієї синтаксичної конструкції іншою: In Vorbereitung der Konferenz (прийменникова конструкція) bringen wir unsere Vorschläge ein. Готуючись до конференції (дієприслівниковий зворот), ми вносимо свої
пропозиції.
6) Перестановка: а) факультативні зміни порядку слів, їх частин, членів речення, конструкцій, речень:
Der Vorstand tritt am Montag zu seiner letzten Sitzung in diesem Jahr zusammen. У понеділок правління збереться на своє останнє у цьому році засідання; б) зміна кількості та типів речень: Der neue Gesetzentwurf
wird ermöglichen erheblich das Verkehrsnetz der Ukraine auszubreiten und zu verbessern. Es ist auch eine neue
Möglichkeit fürs Einbeziehen von zusätzlichen Mitteln für Straßenbau. Новий законопроект дозволить значно розширити та покращити транспортну мережу України, що є одночасно і новою можливістю для залучення
додаткових коштів для будівництва доріг.
Таким чином, в більшості випадків при перекладі з німецької мови українською українське речення не
накладається на німецьке, не співпадає з ним за своєю структурою. У ряді випадків частини мови, якими виражені члени німецького речення, передаються відповідно іншими частинами мови. Все це пояснює широке
використання граматичних трансформацій при перекладі.
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ АНГЛІЙСЬКИХ ЛІНГВОРЕАЛІЙ
Перекладацькі проблеми відтворення англійських лінгвореалій. І.Ф. Лощенова, В.В. Нікішина. У статті
визначається зміст поняття мовної реалії та її структура, з’ясовуються лексико-семантичні особливості
мовних реалій та розглядаються засоби їх перекладу. Зроблений аналіз особливостей перекладу мовних реалій,
які належать до сфери побуту, з англійської мови на українську.
Ключові слова: мовна реалія, переклад, засоби перекладу, транскрипція, транслітерація.
Проблемы перевода английских лингвореалий. И.Ф. Лощёнова, В.В. Никишина. В статье раскрывается понятие языковой реалии, рассматриваются структура, лексико-семантические особенности языковых реалий
и способы их перевода. Представлен анализ особенностей перевода языковых реалий, относящихся к бытовой
тематике, с английского языка на украинский.
Ключевые слова: языковая реалия, перевод, способы перевода, транскрипция, транслитерация.
Translation Problems of English Equivalence Lacking Words. I.F. Loshchenova, V.V. Nikishina. The article
deals with the notion of equivalence lacking words, their structure, lexical and semantic peculiarities, means of their
translation. The analysis of English everyday life equivalence lacking words translation peculiarities into Ukrainian
is presented.
Key-words: equivalence lacking words, translation, means of translation, transcription, transliteration.

Проблема перекладу реалій вважається однією з найголовніших та найскладніших у міжкультурному аспекті перекладу та дослідженнях національно-культурної специфіки мови і мовленнєвої діяльності. Якщо
мовне і культурне розмаїття сьогодні визначене як багатство цивілізації, то саме переклад працює на його
збереження. Переклад виступає як засіб захисту національних мов і культур, даючи імпульси для їхнього
саморозвитку і водночас зберігаючи їх від надмірного іншомовного впливу. Перекладаючи текст з іноземної
мови, який відображає національно-культурні стереотипи людських відносин, звичаїв і подій, перекладачу
необхідно використовувати ресурси знання рідної мови, уявляти, як були б названі рідною мовою ті чи інші
явища, якщо б вони існували в житті його народу. Коли у перекладача є правильне уявлення про реалію та її
контекстуальне використання, йому легше знайти адекватний відповідник цієї реалії в перекладі.
Мета статті полягає у визначенні проблем адекватного відтворення мовних реалій з англійської мови на
українську.
Як відомо, між словами двох мов може траплятись повна відсутність відповідностей. Слова, сполучення,
які не мають ні повних, ні часткових відповідностей у словнику іншої мови утворюють безеквівалентну лексику цієї мови. Всю безеквівалентну лексику можна умовно розподілити на дві групи: 1) власні імена (особові
імена, географічні назви, назви установ, організацій, газет тощо); 2) слова-реалії. В лінгвокраїнознавстві, в
теорії та практиці перекладу реалії співвідносяться з «безеквівалентною лексикою» – словами та словосполученнями, зміст яких важко адекватно передати засобами другої мови. Вважають, що реалію як перекладознавчий термін, як компонент етнокультурного контексту вивчено ще недостатньо. Не досліджено лінгвістичної
сутності реалії, не вироблено чітких критеріїв її ідентифікації; експлікація реалій у вітчизняній і зарубіжній
лексикографічній практиці здійснюється емпірично [2].
Реалія – це варіативна категорія, пов’язана з процесом переважно бінарного зіставлення мов на лексичному та фразеологічному рівнях. Значним поступом в опрацюванні реалій в українському перекладознавстві є
праці В.В. Коптілова. У визначенні реалій вчений акцентує передусім чинник міжмовного зіставлення. Так,
у праці «Актуальні питання українського художнього перекладу» він називає реаліями слова, що позначають
предмети та явища, невідомі мові перекладу. Цікаві спостереження О.В. Жомніра, який досліджує проблему
відтворення семантико-стилістичних функцій реалій на матеріалі англомовних перекладів Шевченкової поезії. Вчений зазначає, що в полі його зору не переклад реалій як таких (бо це лінгвістичне питання), а те, як
реалії сприяють розкриттю поетичної особистості Т.Г. Шевченка. Але ж переклад реалій – передусім перекладознавча проблема, і саме в цій площині, враховуючи і лінгвістичні, і літературознавчі аспекти, її треба
розглядати.
Новий, значно вищий щабель в опрацюванні реалій – це дослідження болгарських перекладачів і перекладознавців С.І. Влахова та С.П. Флорина. Вони дали найточніше визначення реалій: «Це слова (і словосполучення), що називають об’єкти, характерні для життя (побуту, культури, соціального й історичного розвитку)
одного народу і чужі для іншого» [1, с. 55]. В «Словаре современного русского литературного языка» визначення реалії подане в її початковому значенні: реалія розглядається як «матеріально існуюча річ, будь-який
предмет матеріальної культури» [2, с. 158]. На підставі цієї дефініції можна вивести загальне перекладознавче
визначення терміна «реалія»: «Реалії – це моно- і полілексемні одиниці, основне лексичне значення яких
вміщає (в плані бінарного зіставлення) традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної інформації,
чужої для об’єктивної дійсності мови-сприймача» [2, с. 159].
Що стосується структури реалій, то на питання, до якої категорії мовних засобів їх слід віднести, фахівці
не дають однозначних відповідей. Вайсбурд М.Л., наприклад, вважає, що поняття, віднесені до реалій, можуть бути виражені окремими словами, словосполученнями, реченнями і скороченнями. Але більшість інших
вчених (С.І. Влахов, Л.Н. Соболєв, A.B. Федоров, С.П. Флорин, Г.В. Чернов) говорять про «слова» – «лексичні
© І. Ф. Лощенова, В. В. Нікішина, 2014
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одиниці», і тільки інколи добавляють «словосполучення». В розумінні цих фахівців реалії – це тільки слова
і словосполучення. Додавання в цьому випадку «і словосполучення» означає, що до реалій можна віднести
номінативні словосполучення, тобто такі сполучення слів, які семантично дорівнюються слову. Реалією може
бути номінативне словосполучення ще тому, що до реалій прирівнюються кальки, які нерідко являють собою
саме такі словосполучення. Іншою формою реалій є скорочення (абревіатури). Включення їх до реалій також
логічне, оскільки вони являють собою стягнені в одне «слово» номінативні словосполучення.
Дуже часто реаліями можуть вважатися фразеологічні звороти, тобто стійкі словосполучення всіх типів,
в тому ж числі ідіоми, прислів’я та приказки, багато з яких мають характерне національне або історичне забарвлення [2].
Для лінгвістичного опису мовних засобів вираження реалій розглядають особливі референти – елементи
об’єктивної реальності. Якщо розглядати референти британської культури відносно української, то можна
виділити три основні групи.
До першої групи відносяться референти, які тотожні в українській та британській культурах своїми суттєвими та другорядними ознаками, наприклад, вода, радість, співати, великий.
До другої групи відносяться референти, які тотожні своїми суттєвими ознаками, але різні другорядними,
наприклад: укр. вечірнє відділення (інституту) і англ. Night school – вечірні курси, вечірня школа (при технічному коледжі чи іншому вищому навчальному закладі).
До третьої групи відносяться такі референти, які за своїми суттєвими та другорядними ознаками є унікальними, тобто тільки ті, що відносяться до даної культури, наприклад: укр. Хрещатик, Золоті ворота, Приморський бульвар, англ. Big Ben – «Великий Бен» (дзвін на баштовому годиннику-курантів будівлі парламенту в
Лондоні), cricket – крикет (спортивна гра), Punch and Judy – «Панч та Джуді» (лялькова вистава) [4].
Невід’ємною вимогою до перекладача є встановлення перекладацьких рішень, коли еквівалент слова, що
необхідно перекласти, відсутній у мові перекладу. У процесі перекладу реалій потрібно враховувати ступінь
невідомості позначуваного об’єкта, приділяючи увагу контекстуальному перекладу, пам’ятати, що реалія
може бути використана як стилістичний засіб. Правильний переклад специфічної лексики англійської мови
передбачає врахування особливостей одиниць мови оригіналу, їх денотативної і конотативної семантики,
структурних якостей.
Перша умова адекватного відтворення реалій – їх глибоке знання. Перекладаючи текст з іноземної мови,
який відображає національно-культурні стереотипи людських відносин, звичаїв і подій, перекладачу необхідно використовувати ресурси знання рідної мови, уявляти, як були б названі рідною мовою ті чи інші явища,
якщо б вони існували в житті його народу. Коли у перекладача є правильне уявлення про реалію та її контекстуальне використання, йому легше знайти адекватний відповідник цієї реалії в перекладі.
Реалія, як і кожне інше слово, може набути в контексті стилістичної функції, певної конотативної семантики, більш того – стати ключовим словом. Стилістична амплітуда реалії надзвичайно широка. Справа
ускладнюється ще й тим, що в тексті оригіналу реалія часто сприймається як щось звичайне, органічне, рідне
для читачів, мовою яких написаний текст. Звідси постає дилема при перекладі: або показати специфіку й екзотику, або зберегти звичність і втратити специфіку [2].
При роботі з реаліями перекладачу необхідно вирішити, як саме передати реалію. Зауважимо, що твердження, нібито реалії перекладаються, є неточним. Перекласти – це значить віднайти відповідник у мові перекладу. У випадку реалій доречно говорити не про переклад у буквальному розумінні, а лише про знаходження
семантико-стилістичного відповідника або про трансляційне перейменування реалій.
На основі зіставлення англомовних перекладів української прози з їхніми оригіналами українська дослідниця Р.П. Зорівчак визначила такі способи трансляційного перейменування реалій: транскрипцію, гіперонімічне перейменування, дескриптивну перифразу, комбіновану реномінацію, калькування, міжмовну транспозицію на конотативному рівні, метод уподібнення, контекстуальне розтлумачення реалій [2].
Болгарські перекладознавці С.І. Влахов та С.П. Флорин доволі детально аналізують можливі засоби відтворення реалій та пропонують цілий ряд таких засобів, складений на основі вивчення перекладацької практики. Цей список включає такі способи перекладу, як транскрипція та транслітерація (як правило з відповідними
поясненнями, які розкривають значення запозиченого слова), калькування, приблизний переклад, описовий
переклад. Особливо привертає увагу випадок, коли реалія зовсім не перекладається (нульовий переклад), а
зміст слова передається за допомогою трансформованого контексту [1].
Транскрипція реалії передбачає механічне перенесення реалії з іноземної мови в мову перекладу графічними засобами останньої з максимальним наближенням до оригінальної форми: Utah – Юта; banjo – банджо;
time-out – тайм-аут. Транслітерація реалії передбачає передачу літер, які складають англійське слово, літерами мови перекладу (тобто українськими): Waterloo – Ватерлоо; Murray – Муррей; борщ – borshch, вареник
– varenik.
Переклад реалії (або заміна, субституція) як засіб відтворення її мовою перекладу вживають у тих випадках, коли транскрипція (транслітерація) за тих чи інших умов неможлива або небажана. Впровадження
неологізму – найбільш придатний після транскрипції шлях збереження змісту і колориту реалії, що перекладається шляхом створення нового слова (або словосполучення), інколи вдається добитися такого ж ефекту.
Такими новими словами, в першу чергу, можуть бути кальки та напівкальки. Приблизний переклад реалій
застосовується частіше, ніж будь-який інший спосіб. Застосовуючи цей спосіб, вдається, хоча і не досить
точно, передати предметний зміст реалії, але колорит дуже часто є утраченим, тому що відбувається заміна
очікуваного конотативного еквіваленту на нейтральний за стилем, тобто на слово або словосполучення з нульовою конотацією.
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Контекстуальний переклад звичайно протиставляють «словниковому перекладу», зазнаючи таким чином
відповідності, які слово може мати в контексті на відміну від наданих у словнику. При цьому характерна
відсутність якихось відповідностей самого слова, що перекладається, і його зміст передається за допомогою
трансформованого відповідним чином контексту.
Під час перекладу реалій перед перекладачем стоїть наступна проблема: транскрибувати чи перекладати.
Вибір залежить від декількох передумов: 1) від характеру тексту; 2) від значущості реалії в контексті; 3) від
характеру самої реалії, її місця в лексичних системах іноземної мови та мови перекладу; 4) від самих мов – їх
словотворчих можливостей, літературної і мовної традиції; 5) від читача перекладу (у порівнянні з читачем
оригіналу).
Вибір в залежності від характеру тексту роблять з урахуванням жанрових особливостей відповідної літератури: у науковому тексті реалія найчастіше є терміном і перекладається відповідно терміном. У публіцистиці
частіше вдаються до транскрипції, а в художній літературі вибір залежить від самого характеру тексту. Коли
йдеться про вибір в залежності від значення реалії в контексті, вирішальним у виборі між транскрипцією і
перекладом реалії є та роль, яку вона відіграє у змісті, яскравість її колориту. Залежно від того, чи зосереджує
читач на ній увагу, чи вона являється непомітною деталлю в тексті оригіналу, по-різному буде вирішуватися
питання про вибір.
Дослідивши підходи багатьох перекладознавців щодо розгляду сутності мовних реалій та засобів їх перекладу, ми зробили власне дослідження групи етнографічних реалій, які стосуються сфери побуту людини, та
склали власний словник таких реалій.
За класифікацією С.І. Влахова та С.П. Флорина ми виділили чотири групи мовних реалій побутової тематики: 1) назви одягу, включаючи взуття, головні убори тощо, прикраси; 2) назви житла, меблів, посуду,
обладнання та інших побутових речей; 3) назви різних видів транспорту; 4) назви їжі та напоїв. Для нашого
дослідження ми вибрали 800 мовних реалій побутової тематики англійською мовою, що містяться у лінгвокраїнознавчому словнику [5], подали їх переклад українською мовою та представили засоби, які були використані при перекладі.
Було представлено результати аналізу кожної групи вибраних реалій окремо. Кількісний аналіз засобів
відтворення мовних реалій першої групи показав, що найбільш частотним засобом перекладу таких реалій
виявився описовий переклад. Мовні реалії другої, третьої та четвертої груп частіше за все перекладалися
транслітерацією.
Отже, проведене дослідження використання різних засобів відтворення англійських лінгвореалій показало, що для перекладу мовних реалій, які належать до сфери побуту людини, найчастіше використовуються
такі засоби перекладу, як транслітерація, транскрипція, дослівний переклад та описовий переклад.
Література:
1. Влахов С. Непереводимое в переводе / С. Влахов, С. Флорин. – М. : Международные отношения, 1980. –
193 с.
2. Зорівчак Р. П. Реалія і переклад. На матеріалі англомовних перекладів української прози / Р. П. Зорівчак. –
Львів : Вид-во при Львівському державному ун-ті, 1989. – 216 с.
3. Зорівчак Р. П. Реалія в художньому мовленні; перекладознавчий аспект / Р. П. Зорівчак // Іноземна філологія. – 1994. – С. 106-107.
4. Чередниченко О.І. Міжкультурні аспекти перекладу // Мовні і концептуальні картини світу. – К. : КНУ
ім. Т. Шевченка, 2001. – 485 с.
5. Колесников Л. В. Великобритания. Лингвострановедческий словарь / Л. В. Колесников, Г. А. Пасечник. –
М. : Рус. яз., 1978. – 480 с.

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

278
А. Ю. Марховська,

УДК 811.134.2’25

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ

ЕВФЕМІЗМИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ СМЕРТІ, ХВОРОБ, ФІЗИЧНОЇ ТА РОЗУМОВОЇ
НЕПОВНОЦІННОСТІ, В ІСПАНСЬКО-УКРАЇНСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ПЕРЕКЛАДІ
У статті розглядаються шляхи відтворення іспанських художніх евфемізмів українською мовою на матеріалі творів іспанської літератури та їхніх українських перекладів.
Ключові слова: художній переклад, евфемізація, непряма номінація, адекватність.
В статье идет речь о способах перевода испанских художественных эвфемизмов на украинский язык.
Ключевые слова: художественный перевод, эвфемизация, косвенная номинация, адекватность.
The article deals with the ways of translating Spanish literary euphemisms into Ukrainian.
Key words: literary translation, euphemism, indirect nomination, adequacy.

Перекладачеві художніх текстів повсякчас доводиться мати справу із різноманітними лексико-стилістичними особливостями оригіналу, серед яких можна виокремити й непряму номінацію. На думку Л.П. Крисіна,
протягом останніх років стилістика як усного, так і писемного мовлення зазнала багатьох змін, що проявляються одночасно і в огрубінні, і в евфемізації [2]. Попри те, що автор аналізує ситуацію, в якій опинилася
російська мова, нам здається, що таку тенденцію можна вважати релевантною щодо інших європейських
мов. На нашу думку, це має значення для художнього перекладу з двох причин: по-перше, будь-які зміни
знаходять своє відображення у художній літературі, тобто у сучасних іспанськомовних прозових творах вже
мають бути присутні прояви вищезгаданого явища, а по-друге, якщо зважити на те, що результатом перекладу художнього твору має стати адекватне та еквівалентне відтворення як змістової, так і емоційної складової
оригіналу, мова перекладу також повинна мати у розпорядженні засоби, за допомогою яких буде можливо
досягти цієї мети.
На нашу думку, сьогодні іспанська література перебуває у неоднозначному становищі. З одного боку,
письменники відчувають певну свободу щодо використання лексики зниженого регістру, пейоративів та
брудної лайки. З іншого боку, в сучасному світі, й Іспанія тут не є винятком, дедалі важливішим стає поняття
політкоректності, що охоплює різноманітні тематичні кола – як суто політичного, так і побутово-суспільного
характеру. Відтак, у сучасній іспанськомовній прозі одночасно присутня і лексика зниженого стилю, й евфемістична, непряма номінація.
Водночас, подібне явище можна спостерігати і в середовищі української культури, що призводить до появи у сучасній українській мові дедалі більшої кількості різноманітних евфемізмів. Як уже було зазначено,
такий паралелізм у розвитку мовленнєвих тенденцій можна вважати позитивним для художнього перекладу,
оскільки він зумовлює появу в обох мовах схожих слів та конструкцій для позначення тих самих понять.
Евфемізмів побутово-соціального характеру існує досить багато (наприклад, непряма номінація частин
тіла, статевих стосунків, нечистот, фізіологічних явищ), але об’єктом нашої наукової розвідки є евфемізми,
пов’язані з тематикою смерті, хвороб, фізичної та розумової неповноцінності. Для аналізу функціонування
такої лексики в іспанськомовних оригіналах та українських перекладах ми обрали романи К.Х. Сели «Вулик»
у перекладах П. Cоколовського/А. Собуцького та С. Бощевського, «Сім’я Паскуаля Дуарте» у перекладі С.
Бощевського та драму А. Буеро Вальєхо «У палаючій пітьмі» у перекладі С. Борщевського. Лексика, що використовується для позначення вищезгаданих явищ, зустрічалася у нашому матеріалі або у вигляді прямої
номінації, іноді досить грубої, або ж у вигляді евфемізма. Після опрацювання прикладів ми змогли виділити
два способи перекладу таких слів та конструкцій:
1) збереження евфемізма оригіналу в перекладі (при цьому евфемізм оригіналу може бути відтворено як
за допомогою еквівалентного евфемізма, що існує у мові перекладу, так і через конструкцію, яка виражає ту
ж саму думку, але має іншу форму);
2) евфемізація у перекладі прямої номінації оригіналу (відповідно до результатів нашого дослідження,
найчастіше відбувається шляхом метафоризації, за допомогою еліпсису або перифрази).
Збереження евфемізма оригіналу в перекладі. Не буде помилковим стверджувати, що представники кожної культури по-різному ставляться до одних і тих самих явищ, втім, існують і такі теми, які викликають у
представників навіть неспоріднених культур схожі емоції. Нам здається, що таку думку можна вважати справедливою для лексики, пов’язаної з тематикою смерті, хвороб, фізичної та розумової неповноцінності. Ще
з прадавніх часів прямі згадки про, зокрема, смерть і хвороби вважалися небажаними через певні забобонні
причини, внаслідок чого вони врешті-решт набули ознак табу. У свою чергу, обережне ставлення до тематики
фізичної та розумової неповноцінності почало проявлятися відносно недавно, ставши наслідком демократизації суспільних відносин та розповсюдження думки про те, що усі люди є рівними і кожен член суспільства
вартий уваги, незважаючи на свої психічні чи фізіологічні особливості; приміром, прямої номінації поняття
інвалідності зазвичай уникають, замінюючи її на перифразу: інвалід – особа з обмеженими можливостями/
inválido – persona con capacidades limitadas. З іншого боку, у спілкуванні з людьми, які мають пряме чи опосередковане відношення до осіб із психічними чи розумовими розладами, прийнято уникати прямої згадки
про ці явища ще й через те, що співрозмовнику просто може бути неприємно про них чути.
© А. Ю. Марховська, 2014
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Втім, коли мова йде про способи відтворення такої лексики у художньому перекладі, ми вважаємо, що перекладач керується ситуативними критеріями, які ґрунтуються на його власному сприйнятті тексту оригіналу
та на екстралінгвістичному контексті твору.
Розглянемо кілька прикладів ужитку лексики, що належить до тематичного кола «смерть», та варіанти її
перекладу:
«Aquí yacen los restos mortales de la señorita Esperanza Redondo, muerta en la flor de la juventud» [7] – «Тут
спочиває сеньйорита Есперанса Редондо, померла в розквіті юних літ» [4, с. 16] / «Тут спочиває вічним сном
сеньорита Есперанса Редондо, що упокоїлась в розквіті юних літ» [3, с. 7].
Цей приклад з роману «Вулик» К.Х. Сели свідчить про те, що евфемістична лексика, пов’язана з темою
смерті, має звучати дуже піднесено, у такий спосіб відвертаючи увагу читача від того, що ж насправді стоїть
за цими словами. Варіант перекладу цього фрагмента, запропонований П. Соколовським та А. Собуцьким,
звучить навіть більш пишномовно, ніж оригінал (muerta – упокоїлась) та ближчий до оригіналу (померла)
переклад С. Борщевського. Звідси видно, що українська та іспанська мови мають паралелі у лексиці, що використовується для позначення смерті: «yacer» – «спочивати», «спочивати вічним сном». Обидві мови пішли
тим самим шляхом евфемізації – як в іспанській мові, так і в українській такі евфемізми утворюються шляхом
метафоризації через образи «втоми від життя», «сну», «відходу». Синонімічний ряд є досить широким: tener
cerca del sepulcro – загнати в могилу; hacer el último viaje – в останню путь; dejar este valle de lágrimas – залишати цей паділ плачу (усі перераховані вище приклади з роману «Сім’я Паскуаля Дуарте»).
Також, як свідчить наш матеріал, для відтворення одного тільки натяку на смерть, про яку автор навіть не
каже прямо, можна використати метафору «упокоїтися»:
... llevaba siempre un jersey de punto color beige y debia andar por los cinco años [7]. – Ходив у бежовому
джерсі, в п’ять годочків упокоївся [4, с. 7].
Як іспанська, так і українська мови для заміни прямої номінації смерті звертаються до образу Бога як вищої сили, що може «забрати» людину до себе:
Doña Rosa, para consolar a la madre de Paco, le suele decir que, para haberse quedado tonto, más valió que Dios
se lo llevara [7]. – Розраджуючи матір Пако, донья Роса зазвичай каже їй, мовляв, краще, що Господь прибрав
його, ніж якби він лишився дурником [3, с. 18] / Донья Роса, щоб якось утішити матір Пако, завжди їй каже: «А
воно краще, що його взяв до себе Господь, бо хлопчина був би слабий на розум» [4, с. 8].
Втім, з наступного прикладу видно, що, залежно від контексту, тією вищою силою, яка «забирає» людину,
може бути не лише Бог, а й чорт. Така антитеза може створити ефект каламбуру, внаслідок чого згадка про
таке сумне явище, як смерть, може частково втратити негативне забарвлення:
En una de las habitaciones dormíamos yo y mi mujer, y en la otra mis padres hasta que Dios, o quién sabe si el
diablo, quiso llevárselos [8, с. 9] – В одній із кімнат спали ми з жінкою, в другій – мої батьки, поки Бог чи, може,
чорт їх не забрав [5, с. 33].
Поряд із поняттям «смерті» стоїть і концепт «хвороби» або «слабкості», фізичної чи розумової: «para
haberse quedado tonto» в оригіналі та, відповідно, «лишився дурником» і «був би слабий на розум» у перекладах.
З наступного прикладу видно, що і в оригіналі, і в одному із перекладів поняття розумової неповноцінності, тобто «хвороби» замінюється на концепт «слабкості»:
Paco había andado siempre medio malo desde una mojadura que se dio un invierno, siendo niño [7]. – Пако був
хворобливий – після того, як у дитинстві промочив узимку ноги [3, с. 17] / Заслаб Пако після того, як взимку
впав у річку [4, с. 8].
Небажаною є також і пряма номінація фізичної неповноцінності, оскільки її вжиток так само може вразити
людей, які страждають на певні хвороби чи мають інвалідність. У наступних прикладах з драми «У палаючій
пітьмі» представлені варіанти непрямої номінації поняття сліпоти та її відтворення українською мовою.
В обидвох мовах для евфемізації поняття сліпоти часто вдаються до перифрази: «сліпий» – «той, хто не
бачить», «незрячий», «invidente»:
Los ciegos o, simplemente, los invidentes, como nosotros decimos, podemos llegar donde llegue cualquiera [6,
с. 15]. – Сліпі, або просто кажучи незрячі – ми вживаємо цей термін – можуть досягти того самого, що й інші
люди [1, с. 9].
Про необхідність заміни прямої номінації пом’якшеним відповідником каже і сам автор словами героїні
свого твору:
¿Ciegos también? – Se dice invidentes... [6, с. 18] – Вони теж сліпі? – Слід казати незрячі... [1, с. 11].
Аби уникнути прямої номінації сліпоти, автор користується також і прийомом еліпсису, кажучи замість
«сліпий від народження» просто «від народження»:
¿No eres de nacimiento? [6, с. 18] – Ти не від народження? [1, с. 11].
Те ж саме можемо спостерігати й у наступному прикладі – замість «сліпі, як я» ми бачимо просто «як я»:
Sí lo sé. Pero no puedo creer que seais... como yo [6, с. 12]. – Авжеж. Знаю. Але не можу повірити, що ви такі
самі... як я [1, с. 7].
У цих уривках драми є тільки натяк на сліпоту, згадка про неї, вона не називається прямо і таким чином
не може зробити боляче.
Обговорення будь-якої фізичної вади може призвести навіть до евфемізації слів, що називають тих людей,
які цієї вади не мають:
Yo soy invidente de nacimiento y estoy casado con una vidente [6, с. 16]. – Я незрячий від народження, а одружений із ясновидицею [1, с. 9].
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Напевно, непряме позначення зрячої особи у цьому уривку також є проявом обережного ставлення до
людей, позбавлених зору. Втім, досить сумнівним є вжиток у перекладі варіанту «ясновидиця», оскільки, не
маючи змоги ознайомитися з текстом оригіналу, неможливо зрозуміти, що це слово має позначати «людину,
яка бачить».
Евфемізація у перекладі прямої номінації оригіналу. Як уже було зазначено, евфемізми для позначення
фізичної та розумової неповноцінності загалом з’являються у тексті перекладу тоді, коли аналогічний евфемізм уже присутній в оригіналі. Втім, проаналізувавши наш матеріал, ми виявили також і випадки евфемізації
у перекладі. Зауважимо, що наші висновки щодо вжитку цього перекладацького прийому не можна вважати
універсальними, оскільки вони ґрунтуються на доробку лише одного перекладача, тобто, подібний підхід міг
скластися у С. Борщевського внаслідок його суб’єктивного сприйняття тексту оригіналу.
Розглянемо, яким чином С. Борщевський переклав деякі слова та конструкції, що апелюють до поняття
нормальності:
No te ofendas, pero estás algo … Algo... anormal... [6, с. 19] – Не ображайся, але... Ти почуваєшся... Як би це
сказати?.. Ні в сих, ні в тих... [6, с. 12].
У тексті оригіналу ми бачимо епітет «ненормальний», який у перекладі було змінено на фразеологічну
конструкцію «ні в сих, ні в тих».
У наступному ж випадку епітет «ненормальний» було відтворено описово, за допомогою сполуки «не
такий, як усі»:
¿Qué te pasa? No estás normal... [6, с. 56] – Що з тобою? Ти не такий, як усі... [6, с. 37].
А в іншому фрагменті драми А. Буеро Вальєхо «У палаючій пітьмі» слово imbécil, яке можна вважати
характеристикою, що вказує на розумову неповноцінність, перекладач замінює на пом’якшений відповідник
«нерозважливі»:
Los hombres son imbéciles [6, с. 49]. – Мужчини нерозважливі [6, с. 32].
Підсумовуючи, вважаємо за доцільне зауважити, що стосовно необхідності заміни слів зі значенням «ненормальний», «негарний» на слова з нейтральним значенням можна сперечатися. Можливо, у деяких випадках такий по суті прикрашальний переклад не є виправданим, оскільки художній текст, на відміну від,
скажімо, публіцистичного, не може бути повністю нейтральним і не зачіпати нічиїх почуттів.
Отже, у сучасній іспанськомовній прозі значна частина лексики на позначення смерті, хвороби, фізичної
та розумової неповноцінності евфемізується, те ж саме відбувається і при перекладі, оскільки в українській
мові також існують і широко вживаються відповідні евфемізми. Втім, подекуди перекладач вважає за необхідне замінювати пряму номінацію таких понять на відповідні евфемізми, що, на нашу думку, можна вважати
виправданим у тих випадках, коли вжиток слів і конструкцій, що вказують на смерть і неповноцінність, не є
прийнятним для середовища мови перекладу.
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ВИБІР МОДЕЛІ ПЕРЕКЛАДУ ПРИ ВІДТВОРЕННІ ІДІОЛЕКТУ
Статтю присвячено питанню вибору моделі перекладу при відтворенні ідіолекту. Розглянуті різноманітні перекладацькі моделі та проаналізовано їхні переваги та недоліки та вибрано оптимальну модель для
відтворення ідіолекту у перекладі.
Ключові слова: перекладацька модель, ситуативно-денотативна модель, трансформаційна модель, семантична модель, психолінгвістична модель, комунікативна модель, ідіолект.
Статья посвящена вопросу выбора переводческой модели при воспроизведении идиолекта. Рассмотрены
различные переводческие модели и проанализированы их преимущества и недостатки,а также выбрано оптимальную модель для воспроизведения идиолекта в переводе.
Ключевые слова: переводческая модель, ситуативно-денотативная модель, трансформационная модель,
семантическая модель, психолингвистическая модель, коммуникативная модель, идиолект.
The article deals with choosing translation models in conveying idiolect. Different types of translation models are reviewed,
their advantages and disadvantages are analyzed and the optimal model for conveying idiolect in translation is chosen.
Key words: translation model, situational and denotative model, transformational model, semantic model,
psychological and linguistic model, communicative model, idiolect.

На сучасному етапі розвитку перекладознавства теоретики все більше і більше звертають увагу на сам процес виконання перекладу, а саме дій, які перекладач виконує у процесі аналізу тексту оригіналу та створення
нового тексту засобами мови перекладу. Результатом таких досліджень стало виникнення теорії про моделі
перекладу. Найсуттєвіший внесок серед них зробили Ю. О. Сорокін, Т. О. Фесенко, З. Д. Львовська, А. Попович, Т. Г. Пшонкіна, Г. Крінгс, Г. Геніг, О. Каде, C. Тіркконен-Кондит, В. Н. Комісаров, А. Д. Швейцер та
інші науковці.
Моделлю перекладу називають умовне зображення процедури здійснення процесу перекладу, гіпотетична
побудова, яка відображає основні етапи перекладацького процесу дії, здійснювані перекладачем [2]. У сучасній теорії перекладознавства найбільшого поширення отримали такі моделі перекладу: ситуативно-денотативна, трансформаційна, семантична, психолінгвістична та комунікативні.
Найбільш поширеною вважається ситуативно-денотативна модель. Ця модель перекладу полягає в тому,
що будь-яка ситуація в принципі може бути описана засобами будь-якої мови. Навіть якщо в мові відсутні найменування для якихось елементів дійсності, завжди існує можливість або утворити в цій мові нові одиниці,
або описати ці елементи за допомогою сполучень вже наявних одиниць. Незмінною, інваріантною основою
мовних одиниць оригіналу й перекладу є співвіднесеність цих одиниць з предметами та явищами дійсності,
тобто з денотатами та референтами, спільними для різних етносів. Тобто, зрозумівши зміст оригіналу, перекладач визначає, яка ситуація в ньому описана, а потім описує цю ситуацію засобами мови перекладу. Автори
цієї моделі перекладу, а саме І.І. Ревзін та В.Ю. Розенцвейг, назвали цей процес інтерпретацією [5].
Перевагою ситуативно-денотативної моделі стало те, що вона дає можливість пояснити ті особливості перекладацького процесу, пов’язані із зверненням перекладача до реальної дійсності. Проте, варто зауважити,що
її пояснювальна спроможність досить обмежена. Ситуативно-денотативна модель також не пояснює і тих випадків, коли у перекладі зберігається не лише сама ситуації, але й засоби її опису. Серед інших недоліків цієї
моделі перекладу можна виокремити те, що вона не пояснює основний механізм переходу від тексту оригіналу до тексту перекладу, а також ефективна лише за умови, коли ситуація більш-менш однозначно визначає
необхідний варіант перекладу. Однак у більшості випадків та сама ситуація може бути зображена сполученнями різних мовних знаків у мові перекладу. У цих випадках звертання до дійсності не дає достатніх підстав
для вибору варіанта перекладу [2].
Основною ідеєю цієї моделі є те, що будь-яка подія, предмет можуть бути описані по-різному, при чому в
кожній мові є свої усталені способи опису. Переклад відбувається не через мову, а через ситуацію. Ця модель
перекладу відштовхується від змісту тексту та ототожнює зміст із ситуацією.
Наступною моделлю є трансформаційна. Основою трансформаційної моделі перекладу є положення
трансформаційної граматики Н. Холмського. Трансформаційна граматика розглядає правила породження
синтаксичних структур, характерною рисою яких є загальність лексем та логіко-синтаксиних зв’язків.
Відповідно до цієї моделі процес перекладу здійснюється в три етапи. На першому етапі похідна структура в оригіналі зводиться до її ядерної структури у вихідній мові. На другому етапі відбувається перехід від
ядерної структури мови оригіналу до аналогічної ядерної структурі мови перекладу. І, нарешті, на третьому
етапі ядерна структура в мові перекладу перетворюється в похідну відповідно до норми і узусу цієї мови.
Трансформаційна модель, що встановлює відповідності лише між синтаксичними структурами оригіналу та
перекладу, має обмежену пояснювальну силу і не претендує на всебічний опис перекладацького процесу; до
певної міри її доповнює семантична модель перекладу.
Завдяки трансформаційній моделі перекладу можна визначити різні типи перекладацьких трансформацій,
вона надає можливість пояснити факти перекладу структур мови оригіналу, що не мають відповідників у мові
перекладу, та звертає велику увагу на порівняльне вивчення різномовних форм, між якими можуть встанов© Н. А. Матківська, 2014
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люватись відносини перекладацької еквівалентності, що у свою чергу створює теоретичну базу для описання
системи перекладацьких відносин двох конкретних мов [2].
Трансформаційна модель встановлює відповідності лише між синтаксичними структурами оригіналу та
перекладу та визначає переклад як перетворення так званих ядерних синтаксичних структур, які збігаються
та характеризуються спільними логіко-синтаксичними зв’язками.
Семантична модель, автором якої є англійський дослідник Дж.Кєтфорд, створюється за допомогою компонентної структури лексем та використання регулярних міжмовних відповідностей. Семантична модель перекладу представляє собою процес перекладу як ідентифікацію і збереження релевантних сем оригіналу. В
основі цієї моделі лежить спроба поширити на переклад застосовану в лінгвістиці процедуру компонентного
аналізу, що дозволяє розбивати значення мовних одиниць на більш дрібні елементарні смисли – семи, і ці значення розглядаються як набір таких сем [1].
Передбачається, що процес перекладу може здійснюватися у два етапи. На першому етапі перекладач визначає семний склад відрізка оригіналу і вирішує, які з виявлених сем релевантні для комунікації і повинні
бути передані в перекладі. На другому етапі в мові перекладу підбираються одиниці, в значення яких входять
як можна більше сем оригіналу, в першу чергу, релевантних. Ступінь близькості перекладу до оригіналу визначається кількістю спільних сем. При цьому деякі семи можуть виявлятися з контексту оригіналу і експлікувати в перекладі або нав’язуватися нормами мови перекладу.
Семантична модель перекладу володіє великою пояснювальною силою. Вона дозволяє пояснити причини
семантичних розбіжностей між двома текстами, вказує на ряд суттєвих факторів, що визначають вибір варіанта перекладу. Проте, вона теж має свої недоліки. Вона не передбачає випадки, коли для опису однієї і тієї
ж ситуації різні мови застосовують різні семантичні категорії. Вона також не торкається проблем відтворення
образних та інших асоціацій при перекладі, не звертає увагу на багатоплановість змісту тексту, можливості
використання одиниць у переносному значенні, зважаючи на попередній досвід та наявність асоціацій, які
можуть бути неоднакові для реципієнта оригіналу та перекладу. Найбільшим недоліком є те, що в рамках
семантичної моделі перекладу не знаходиться місця для категорії цілей комунікації, що відіграє вирішальну
роль при виборі засобів перекладу.
Згідно семантичної моделі процес перекладу відбувається не на рівні слів та речень, а на рівні елементарних змістових компонентів, тобто сем. Таким чином, адекватність перекладу залежить від ступеня збігу таких
елементарних змістів у мови оригіналу та перекладу.
В основі психолінгвістичної моделі перекладу лежить точка зору, що процес перекладу не вичерпується
двома мовними актами, не являє собою лише операції з мовними знаками, а має більш складну структуру, в
якій задіяні два коди: зовнішній (мовний) і внутрішній (розумовий) [6].
Те, що хоче сказати автор повідомлення (сенс), кодується ним у значення. Перекладач, який виступає,
передусім, одержувачем повідомлення, здійснює зворотну операцію – перехід від значення до смислу, спираючись на мовні знаки, співвідносячи їх з мовленнєвою ситуацією і з власними знаннями (тобто здійснює
розуміння). Потім здійснюється мовне перекодування. Передбачається, що смисловий (розумовий) код при
цьому не змінюється. Далі перекладач виступає вже в якості відправника повідомлення, яке у вигляді ланцюжка мовних знаків надходить адресату, який знову здійснює перехід від значення до змісту.
Як відомо, на ефективність спілкування впливають такі фактори, як розходження в світогляді, знаннях,
переконаннях, звичках, психологічних особливостях спілкування і т.д. Якщо прийняти положення, що при перекладі необхідним етапом є розуміння повідомлення, яке визначається як реконструкція інтенційного сенсу
(сенс вкладається автором в конвенційне мовне значення) і прогнозування рецептивного (аналог інтенційного
сенсу, витягується реципієнтом з конвенційного мовного значення), не можна не відзначити, що сенси ці, при
всьому прагненні до подібності, не будуть тотожні.
Таким чином, можна очікувати, що і повідомлення на первинній мові та мові перекладу також не будуть
тотожні в силу не тільки несумісності систем двох мов, а й у силу нетотожності сенсу, вкладеного автором
повідомлення, і сенсу, що витягує перекладач. У процесі перекладу текст неминуче зазнає інтерпретації.
Психолінгвістична модель визначає переклад як опосередковану міжмовну діяльність, у котрій перекладач виступає посередником, виконуючи спочатку роль одержувача, а потім відправника. При цьому процесі
він декодує повідомлення оригіналу та пізніше передає його реципієнту.
Серед комунікативних моделей перекладу можна виокремити наступні: трьохфазову модель німецького
дослідника О. Каде, модель З.Д. Львовської, модель А.Д. Швейцера та модель словацького дослідника А. Поповича.
Аналізуючи міркування дослідників О. І. Чередніченко робить висновок, що між текстами оригіналу та
перекладу встановлюються складні взаємозв’язки, опосередковані комунікативним ланцюгом, складовими
частинами якого є блок автора оригіналу, блок перекладача, та блок одержувача тексту [4].
Блок автора охоплює позамовну (реальну або уявну) дійсність, репрезентовану у тексті мовою оригіналу,
а також культурну традицію або контекст, до яких належить автор. Саме вони впливають у більшій мірі на
світобачення автора та стилістику твору.
Блок перекладача, у свою чергу, поділяється на такі компоненти: 1) зорове сприйняття та розуміння оригінального тексту шляхом девербалізації; 2) перекодування девербалізованого тексту; 3) редагування перекладеного тексту з метою якнайточнішого відтворення стилістики оригіналу та забезпечення сприйняття кінцевим реципієнтом.
У третьому кінцевому блоці комунікативного ланцюга реалізується мета перекладу, як виду комунікації. Одержувач перекладеного повідомлення може бути як індивідуальним, так і колективним, маючи власну
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культурну традицію, мову, та перебуваючи в характерних для нього соціокультурних умовах. Перекладач повинен зважати на ці аспекти, намагаючись адаптувати текст перекладу для сприйняття реципієнтом – носієм
певної мови та культури.
Комунікативні моделі перекладу відповідають останнім дослідженням у галузі перекладознавста, адже
вони не лише розглядають перекладача, як медіатора або посередника комунікації, але й беруть до уваги інші
аспекти комунікації, тобто культурний, соціальний, прагматичний та інші.
Відтворення ідіолекту у перекладі ставить перед перекладачем багато завдань, одним з яких є вибір моделі
перекладу, яка б найкраще відповідала усім вимогам. Ідіолект визначається як мова індивідуума, індивідуальний спосіб використання мовних засобів, що відображає не тільки особистість, переконання, темперамент, а
певною мірою також нашу соціолінгвістичну біографію. Саме така складна дефініція цього лінгвістичного
феномену змушує перекладача брати до уваги багато факторів, які не є повністю лінгвістичними, а радше
культурними та соціальними.
Серед вище зазначених моделей перекладу найбільш оптимальною для відтворення ідіолекту у перекладі є
комунікативна модель, адже згідно цієї моделі перекладач не лише намагається відтворити текст оригінального повідомлення, але й увесь культурний, соціальних та прагматичний шлейф, який за собою несе цей текст.
Таким чином, завдяки цій моделі перекладач зможе відтворити не лише лінгвістичні особливості мовлення,
але й соціокультурний образ мовця.
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Особливості відтворення метафор в українських перекладах
повісті Дж. Р. Р. Толкіна «Hobbit or There and Back Again»
Пропонована розвідка присвячена встановленню способів відтворення метафор в українських перекладах
твору Дж.Р.Р. Толкіна «Hobbit or There and Back Again». Аналіз цих способів виявив, що серед українських
перекладачів існує тенденція до буквалізму, яка не завжди є доречною при відтворенні тих метафор, в основі
образно-мотиваційної бази яких лежать британські образи й реалії. Незважаючи на деякі перекладацькі неточності, автори перекладів виявили неабиякі професійні навички при відтворенні традиційних і авторських
метафор українською мовою.
Ключові слова: метафора, жанр фентезі, переклад, гобіт.
Предлагаемое исследование посвящено установлению способов воссоздания метафор в украинских переводах произведения Дж.Р.Р. Толкина «Hobbit or There and Back Again». Анализ этих способов выявил, что
среди украинских переводчиков существует тенденция к буквализму, которая не всегда является уместной
при воссоздании тех метафор, в основе образно-мотивационной базы которых лежат британские образы
и реалии. Несмотря на некоторые переводческие неточности, авторы переводов выявили незаурядные
профессиональные навыки при воссоздании традиционных и авторских метафор на украинском языке.
Ключевые слова: метафора, жанр фэнтези, перевод, хоббит.
The suggested exploration is devoted to the finding metaphors reproduction methods in Ukrainian translations of
the J.R.R. Tolkien’s «Hobbit or There and Back Again». The Analysis of this methods found some tends of literalism
among Ukrainian translators. This literalism is not always appropriate in reproduction of those metaphors, which are
based on the British images and realities. Despite some translation inaccuracies, the translation authors have shown
considerable skills of traditional and copyright metaphors reproduction in Ukrainian language.
Keywords: metaphor, fantasy genre, translation, hobbit.

Нещодавно у кінотеатрах України відбувся прем’єрний показ «вибухового» фільму-фентезі «Гобіт: Несподівана подорож», спровокувавши в українського читача нову хвилю інтересу до повісті Дж.Р.Р. Толкіна
«Hobbit or There and Back Again». Утім, слава Дж.Р.Р. Толкіна і так незгасає з огляду на всесвітній рух толкіністів, масштабні екранізації романів Дж.Р.Р. Толкіна та популярність жанру фентезі взагалі. У зв’язку з
цим вивчення ідіостилю Дж.Р.Р. Толкіна, а також специфіки його відтворення українською мовою є одним з
важливих завдань сучасної лінгвістики, літературознавства та перекладознавства в Україні, про що свідчить
низка дисертаційних досліджень [1; 2; 3; 4; 5]. Зазначені вище чинники і зумовлюють актуальність пропонованої розвідки, метою якої є встановлення способів (прийомів) відтворення метафор в українських перекладах
твору Дж.Р.Р. Толкіна «Hobbit or There and Back Again». Матеріалом дослідження слугував оригінальний
текст цього твору (вибірка становить 254 мовні одиниці) [11] та його переклади українською мовою, створені
О.Г. О’Лір і О.М. Мокровольським [6; 7].
Відомо, що найпоширенішими сьогодні є когнітивна і трансформаційна теорії перекладу метафор [див.,
напр.: 8; 9; 10], які є підґрунтям трансформаційного й денотативного підходів перекладу метафор. Трансформаційний підхід, зокрема, розглядає переклад як перетворення одиниць і структур однієї мови в одиниці та
структури іншої на основі певних правил, тобто слова і словосполучення вихідної мови замінюються їхніми
аналогами з мови перекладу за правилами, зафіксованими у словниках і граматиках. Цього шляху, дещо простішого за інші, притримується переважна більшість перекладачів. Утім, цей шлях є доречним головним чином при роботі з науково-технічними текстами, у яких переважають однозначні відповідники.
Щодо денотативного підходу, то він являє собою процес, який складається з трьох етапів: 1) етапу сприйняття повідомлення на вихідній мові; 2) етапу формування розумового образу цього повідомлення; 3) етапу
інтерпретації цього образу засобами мови перекладу. Денотативний підхід до перекладу іншомовного художнього тексту передбачає вільний вибір засобів мови перекладу для передачі змісту повідомлення мовою оригіналу. Уважається, що при перекладі художньої літератури, особливо поезії, повинен переважати саме цей
підхід, оскільки завдання такого перекладу не лише в передачі змісту, але й у створенні адекватних образів,
здатних викликати у читача відповідні асоціації і емоції.
У результаті проведеного дослідження встановлено, що при передачі тексту повісті Дж.Р.Р. Толкіна
«Hobbit or There and Back Again» О.Г. О’Лір і О.М. Мокровольський на основі трансформаційного підходу
застосували конкретизацію, антонімічний переклад, лексичні й граматичні заміни, переклад метафори порівнянням і навпаки, а на основі денотативного – цілісне перетворення, еквіваленцію, метафоричну диференціацію та стилістичну нейтралізацію.
Аналіз фактичного матеріалу виявив, що найпоширенішим з усіх способів відтворення метафор у тексті
повісті Дж.Р.Р. Толкіна є дослівний переклад, що засвідчує такий приклад:
Long he had hunted in vain till the dawn chilled his wrath [11, c. 278] – Так він полював довго й марно, аж поки
світанок остудив його гнів [6, c. 231].
Принцип такого перекладу полягає у відтворенні метафори без зміни образності (з використанням словникових або інших еквівалентів). Він не передбачає особливих труднощів, тому ми не розглядаємо його окремо.
Натомість детальніший аналіз низки трансформацій є важливим для досягнення мети нашого дослідження.
© К. І. Мізін, 2014

Серія «Філологічна». Випуск 45

285

1. Конкретизація.
Ця трансформація застосовується з метою уточнення або ж доповнення метафор, присутніх в оригінальному тексті. У таких випадках перекладачі використовують конкретизацію, прагнучи інтерпретувати авторський задум або уточнити деталі світу, що описується.
Можна виділити такі різновиди конкретизації:
1) використання більш конкретного поняття, напр.:
My armour is like tenfold shields, my teeth are swords, my claws spears, the shock of my tail a thunderbolt, my
wings a hurricane, and my breath death! [11, c. 287] – Обладунок у мене міцний, як десять докупи складених
щитів, мої ікла – мечі, мої пазури – списи, удар мого хвоста – це грім, мої крила – ураган, а подих – смерть!
[6, c. 236];
They used to go up like great lilies and snapdragons and laburnums of fire and hang in the twilight all evening!
[11, c.9] – Вони злітали вгору, мов величезні вогняні лілеї, чи ротики-собачки, чи золотий дощик, і так і висіли
в сутіні цілий вечір! [6, c. 11] / Вогні злітали догори, ніби великі лілеї, і гладіолуси, і китиці мімоз, зависаючи
у вечірніх сутінках! [7, c. 14];
2) використання уточнювального поняття, напр.:
He had just strength to wonder what the messenger had meant by «prisoners», and to begin to think of being torn
up for supper like a rabbit, when his own turn came [11, c. 139] – Йому ввижалося, що ось зараз настане черга, і
його, мов дикого кроля, орли роздеруть собі на вечерю [6, c. 126];
It had wakened him up wide in a splintered second, and when goblins came to grab him, there was a terrible flash
like lightning in the cave, a smell like gunpowder, and several of them fell dead [11, c. 76] – Чарівник прокинувся,
мов і не спав, у якусь частку секунди, і коли гобліни прискочили схопити його, печеру освітив жахливий, наче
блискавка, спалах, запахло ніби гарматним порохом, і кілька почвар упали мертві [6, c. 72];
The gleam went out, the sun sank, the moon was gone, and evening sprang into the sky [11, c. 268] – Сонячний
зайчик ковзнув назад, сонце сіло, місяць щез, і небо затопила темінь [7, c. 219].
Ці приклади свідчать, що переклад на основі конкретизації первинного образу виявляється досить ефективним, дозволяючи перекладачеві адекватно передати зміст вихідного фрагмента.
2. Антонімічний переклад.
Антонімічний переклад – це відтворення метафори з використанням у мові перекладу слів, що мають протилежний до оригіналу зміст. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що цей спосіб перекладу метафор не є
поширеним, напр.:
Dori, Nori, Ori, Oin and Gloin were waterlogged and seemed only half alive; they all had to be carried one by
one and laid helpless on the shore [11, c. 247] – Дорі, Норі, Орі, Оїн і Глоїн наковталися води і здавалися напівмертвими – всіх їх, безпорадних, довелося поодинці перенести на берег [7, c. 203];
He could hardly believe his ears [11, c. 223] – Він не повірив спочатку своїм вухам [6, c. 190] / Він не повірив
своїм вухам [7, c. 185].
Така трансформація є загальноприйнятою у практиці перекладу, тому вона може бути визначена як антонімічна. Відповідно до метафори оригіналу, герой хоча і насилу, але повірив у подію, що фактично відбулася,
але обидва перекладача пишуть про те, що герой спочатку не повірив у реальність почутого, і лише згодом
переконався, що це саме так. Тому й було застосовано переклад з використанням антоніма, хоча в цьому випадку немає прийнятого при антонімічному способі перекладу подвійного заперечення.
3. Переклад метафори порівнянням і порівняння метафорою.
У традиційній теорії перекладу ця трансформація розглядається як одна з найбільш істотних і типових. У
когнітивній теорії відмінність між метафорою і порівнянням, засноване на формальних показниках (як, неначе, as, like тощо), сприймається як периферійне, оскільки обидва прийоми перебувають у межах концептної
метафори. Найчастіше переклад метафори порівнянням є просто стилістичним варіантом. У такому разі порівняння нерідко використовується для деталізації та надання образу більшої виразності, напр.:
If we don’t get blown off or drowned, or struck by lightning, we shall be picked up by some giant and kicked skyhigh for a football [11, c. 73] – Якщо нас не зідме вітром чи не змиє водою у прірву, якщо не вб’є блискавкою,
то котрийсь із велетнів похапає нас і почне підгилювати, мов м’ячі, до неба [6, c. 69];
And of course they did none of these dreadful things, and everything was cleaned and put away safe as quick as
lightning, while the hobbit was turning round and round in the middle of the kitchen trying to see what they were doing
[11, c. 18] – Та вони, звичайно ж, не вчинили нічого з цих жахіть, і все було вимито і прибрано без жодної
шкоди та з блискавичною швидкістю, тимчасом як гобіт крутився посеред кухні, намагаючись простежити, що вони роблять [6, c. 21];
As a boy he used to practice throwing stones at things, until rabbits and squirrels, and even birds, got out of his
way as quick as lightning if they saw him stoop … [11, c. 202] – Ще хлопцем він часто вправлявся, кидаючи камінчики в різну дрібноту, аж поки кролі, білки й навіть птахи навчилися блискавично зникати йому з дороги,
коли бачили, що гобітеня нахиляється до землі … [6, c. 171].
Тут порівняння замінені метафоричними одиницями у ролі обставин. При цьому перекладачам удалося
зберегти зміст і передати авторський задум.
4. Лексико-граматичні заміни.
Існують випадки, коли при перекладі відбуваються незначні заміни, які торкаються лексичного складу
метафоричного виразу (використання синонімічних понять, заміна частини мови у метафоричному виразі
тощо). При перекладі твору Дж.Р.Р. Толкіна «Hobbit or There and Back Again» зустрічаються лексичні трансформації таких типів:
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1) використання синоніма (подібного поняття), напр.:
He is an enemy quite beyond the powers of all the dwarves put together, if they could all be collected again from
the four corners of the world [11, c. 34] – Ця справа понад сили всіх гномів, навіть якби їх знову зібрати докупи
з усіх чотирьох сторін світу [6, c. 34] / Такого ворога годі подолати всім гномам, разом узятим, якщо їх ще
можна зібрати докупи з усіх чотирьох кінців світу [7, c. 35];
Out went all the lights again and complete darkness fell [11, c. 195] – Знов усе погасло, й запала чорна темрява
[6, c. 168] / Усі вогні знову згасли, і запанувала непроглядна пітьма [7, c. 164];
Gandalf struck a blue light on the end of his magic staff, and in its firework glare the poor little hobbit could be
seen kneeling on the hearth-rug, shaking like a jelly that was melting [11, c. 23] – Гандальф викресав сине світло
на гостряку своєї чарівної патериці, і при цьому фейєрверку всі побачили бідолашного малого гобіта, що
трусився навколішках на маті біля каміна, мов танучий холодець [6, c. 21];
2) заміна частини мови:
іменник → прикметник, напр.:
And of course they did none of these dreadful things, and everything was cleaned and put away safe as quick as
lightning, while the hobbit was turning round and round in the middle of the kitchen trying to see what they were doing
[11, c. 18] – Та вони, звичайно ж, не вчинили нічого з цих жахіть, і все було вимито і прибрано без жодної
шкоди та з блискавичною швидкістю, тимчасом як гобіт крутився посеред кухні, намагаючись простежити,
що вони роблять [7, с. 21];
іменник → дієслово, напр.:
Really it was only a leak of sunshine in through a doorway, where a great door, a stone door, was left standing
open [11, c. 112] – А насправді то всього-на-всього пробивався сонячний промінь крізь прочинені двері – великі
кам’яні двері [6, c. 103];
прикметник → дієслово, напр.:
The sun had only just turned west when they started, and till evening it lay golden on the land about them [11, c.
172] – Коли вони виїхали, сонце щойно починало хилитися на захід, і до самого смерку воно золотило довколишні лани [7, c. 146];
3) заміна числа й роду іменників (ця трансформація застосовується при розбіжностях у граматичних категоріях англійської та української мов), напр.:
«My mind does not change with the rising and setting of a few suns,» answered Thorin [11, c. 350] – Моє рішення
не міняється від того, що зійшло й зайшло кілька разів сонце, – відказав Торін [6, c. 291] / Моє рішення не
міняється лише через те, що кілька разів зійшло й сіло сонце, – відповів Торін [7, c. 284].
5. Еквіваленція і метафорична диференціація.
При перекладі на основі еквіваленції виникає дещо інший образ, інколи метафора може зовсім зникнути (у
випадку відсутності аналогічної конвенційної метафори у мові перекладу). Ця трансформація застосовується
при використанні традиційних конвенційних метафор в оригіналі, коли для метафоризації відповідного фрагмента об’єктивного світу в мові перекладу традиційно використовується інший образ, напр.:
They could not stand that, nor the huge bats, black as a top-hat, either; so they gave up fires and sat at night and
dozed in the enormous uncanny darkness [11, c. 181] – Ті метелики були нестерпні – як і велетенські кажани,
чорні, наче смола [7, c. 153];
Then down he swooped straight through the arrow-storm, reckless in his rage, taking no heed to turn his scaly
sides towards his foes, seeking only to set their town ablaze [11, c. 316] – І тоді він канув униз – просто крізь хмару
стріл, забувши від лютості про всяку обачність, не намагаючись навіть повертатися до ворога броньованими боками й жадаючи єдиного: підпалити Озерне місто [6, c. 261] / Тоді він шугнув униз просто крізь хмару
стріл, не тямлячись од люті, не ховаючи від ворогів своїх лускатих боків і прагнучи лише одного: спалити
місто [7, c. 257].
Як бачимо, обидва перекладачі вдалися до трансформації складного слова – авторської метафори за допомогою двох номінативних одиниць української мови, які являють собою більш конвенційну метафору.
His head was swimming, and he was far from certain even of the direction they had been going in when he had
his fall [11, c. 87] – Голова йому йшла обертом; він був аж ніяк не певен, у якому напрямку йшли гноми, коли
він скотився з пліч Дорі [6, c. 80] / У голові йому паморочилося, він навіть не був певен, у який бік вони бігли,
перш ніж він упав [7, c. 78].
Обидва перекладачі вирішили офірувати при перекладі форму метафори, проте зуміли передати зміст за
допомогою різних, більш прийнятних в українській мові, лексичних засобів.
Not that I venture to disagree with Thorin, may his beard grow ever longer; yet he was ever a dwarf with a stiff
neck [11, c. 342] – Не те, щоб я смів виступати проти Торіна – хай борода його росте все довша й довша, – але
він завжди був твердолобий гном [6, c. 281].
У цьому випадку перекладачеві вдалося повністю зберегти й передати зміст повідомлення за допомогою
незначної заміни об’єкта метафоризації.
He was thinking once again of his comfortable chair before the fire in his favourite sitting-room in his hobbit-hole,
and of the kettle singing [11, c. 59] – Він укотре згадав свій зручний фотельчик перед каміном в улюбленій вітальні рідної гобітської нори, згадав насвистування чайника [7, c. 55].
Як бачимо, ця проста метафора не була перекладена буквально, як у перекладі О.М. Мокровольського
(Знову згадалося йому вигідне крісло перед каміном в його улюбленій вітальні в гобітівській норі, згадалось,
як співає чайник [6, c. 56]), а відбулася передача змісту більш доречною конвенційною метафорою – свист
чайника замість спів чайника.
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Метафорична диференціація полягає у заміні образної основи метафори при перекладі. Як правило, подібна трансформація пов’язана з незбігом виділених для метафоризації ознак порівняння. Такі трансформації
часто застосовуються при передачі авторських метафор із повісті Дж.Р.Р. Толкіна «Hobbit or There and Back
Again», напр.:
Gandalf struck a blue light on the end of his magic staff, and in its firework glare the poor little hobbit could be
seen kneeling on the hearth-rug, shaking like a jelly that was melting [11, c. 23] – Гандальф викресав сине світло
на гостряку своєї чарівної патериці, і при цьому фейєрверку всі побачили бідолашного малого гобіта, що трусився навколішках на маті біля каміна, мов танучий холодець [6, c. 21].
Перекладач спробував адаптувати оригінальну метафору за допомогою засобів української мови: слово
jelly (желе) він замінив подібним за зовнішніми ознаками, але більш автентичним словом холодець, що, на
нашу думку, не зовсім відповідає принципам адекватності перекладу.
Tales and adventures sprouted up all over the place wherever he went, in the most extraordinary fashion [11, c.
6] – Скрізь, хоч би де він проходив, дивовижні історії та пригоди так і пурхали йому з-під ніг [6, c. 9]; Оповіді
та пригоди виростали мов гриби скрізь, де ступала його нога [7, c. 11].
6. Стилістична нейтралізація.
Ця трансформація є різновидом еквіваленції, що торкається прагматичного рівня перекладу. При застосуванні стилістичної нейтралізації як креативні, так і конвенційні метафори оригіналу зникають при перекладі,
напр.:
I really must sit down for a minute and collect my wits, and have a drink [11, c. 13] – Таки треба присісти на
хвильку – обдумати все це та випити чогось добренького [6, c. 12];
«Be off!» called Thorin. «You have mail upon you, which was made by my folk, and is too good for you. It cannot
be pierced by arrows; but if you do not hasten, I will sting your miserable feet. So be swift! [11, c. 353] – Геть! –
гаркнув Торін. – На тобі кольчуга, виготовлена руками моїх одноплемінників, – хоч вона й занадто пишна для
тебе. Стрілою її не пробити, але якщо ти не поквапишся, я прострілю твої миршаві ноги. Тож піддай ходу!
[7, c. 287];
The truth was he had been lying quiet, out of sight and out of mind, in a very dark corner for a long while [11, c.
88] – Він просто лежав собі тихенько, нічого не бачачи й ні про що не думаючи, довго лежав у якомусь темному закутку [6, c. 81] / А причиною було те, що він довго пролежав без руху в темному кутку, без тями та
ніким не помічений [7, c. 78];
… but inside the caves he could pick up a living of some sort by stealing food from store or table when no one was
at hand [11, c. 222] – … в палаці-печері хоч можна було прогодуватись, поцупивши їжу з комори чи зі столу,
коли нікого не було поблизу [6, c. 187].
Як бачимо, при застосуванні стилістичної нейтралізації конвенційна метафора зникає, а замість неї використовується неметафоричний вислів. При перекладі може зникати як конвенційна, так і авторська метафора,
напр.:
They had barely time to fly back to the tunnel, pulling and dragging in their bundles, when Smaug came hurtling
from the North, licking the mountain-sides with flame, beating his great wings with a noise like a roaring wind [11,
c. 277] – Гноми ледве встигли повтікати до тунелю самі й повтягати свої пакунки, коли сторчголов налетів
Смауг з півночі, обпалюючи схили вогнем, б’ючи величезними крильми, аж ревіло, мов буря [6, c. 233] / Ледве вони встигли втекти до тунелю і позатягати туди всі клунки, як із Півночі нагрянув Смоґ, обпалюючи
полум’ям гірські схили та б’ючи своїми великими крильми з таким шумом, ніби то ревів ураган [7, c. 227].
Проте далі, у тому ж абзаці, у перекладі Олени О’Лір простежується спроба компенсувати втрачену метафору і додати її елементи в іншому реченні:
Flickering fires leaped up and black rockshadows danced [11, c. 228] – Зметнулись угору миготливі язики
полум’я, затанцювали чорні тіні скель [7, c. 227].
Як бачимо, крім прийому компенсації, тут застосовано один із лексико-граматичних способів перекладу –
заміна дієслова іменником (а також заміна процесу дії інструментом).
7. Цілісне перетворення.
Ця непоширена трансформація застосовується при повній заміні фрагменту метафори оригінального тексту, напр.:
Little bunny is getting nice and fat again on bread and honey, – he chuckled [11, c. 167] – Малий трусь-трусь
знову гарніє та жирніє на хлібі й медку [6, c. 145] / Здоба й медок – і знов погладшав пампушок,– скаламбурив
він [7, c. 142].
Оригінальне, частково римоване, речення містить метафору, при дослівному перекладі якої виникло б порушення задуму автора, тому кожен з перекладачів обрав власну стратегію відтворення суті речення. При
цьому вони намагалися зберегти віршовану форму з огляду на те, що реципієнтами цього твору вважаються
передусім діти, для яких важливим є звукове оформлення тексту, напр.:
It is not like you, Bilbo, to keep friends waiting on the mat, and then open the door like a pop-gun! [11, c. 15] – Це
не схоже на тебе, Більбо, примушувати гостей чекати на порозі, а потім р-раз – і відчинити двері! [7, c. 19].
Перекладач вирішив за необхідне повністю перетворити порівняння, оскільки іграшка «pop-gun» (іграшкова рушниця, що стріляє кулькою або пробкою за допомогою стиснутого повітря з характерним звуком) є
фактично невідомою для українських дітей, а варіант перекладу «пугач» недостатньо відображає зміст реалії.
Цілісне перетворення як прийом перекладу відносно рідко зустрічається в досліджуваних перекладах. Показово, що саме такі переклади особливо часто піддаються критиці серед прихильників творчості Дж.Р.Р. Тол-
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кіна, які не є фаховими філологами. У той же час запропоновані варіанти перекладу сприймаються як досить
вдалі.
Таким чином, при перекладі художнього твору в жанрі фентезі перекладач має звертати увагу на такі стилістичні особливості, як поетичність, міфологічність, увага до деталей і широке застосування різноманітних
тропів (фігур) мови, таких як метафора та порівняння. Творчість Дж.Р.Р. Толкіна, як одного з засновників цього жанру, виявляє усі притаманні фентезі жанрово-стилістичні особливості, містить елементи епосу й чарівної
казки, а тому вимагає прискіпливого підбору мовних засобів при перекладі українською мовою.
На основі вивчення фактичного матеріалу встановлено, що найпоширенішими способами перекладу метафор є: 1) дослівний переклад; 2) конкретизація; 3) антонімічний переклад; 4) переклад метафори порівнянням і навпаки; 5) цілісне перетворення; 6) еквіваленція; 7) метафорична диференціація; 8) стилістична
нейтралізація; 9) лексико-граматичні заміни. Аналіз цих способів виявив, що серед українських перекладачів
існує тенденція до буквалізму, яка не завжди є доречною при відтворенні тих метафор, в основі образно-мотиваційної бази яких лежать британські образи й реалії. Утім, незважаючи на деякі перекладацькі неточності,
автори проаналізованих нами перекладів виявили неабиякі професійні навички при відтворенні традиційних
і авторських метафор українською мовою.
Перспектива цього дослідження вбачається у встановленні особливостей відтворення прагматичного аспекту мовних знаків у творах Дж.Р.Р. Толкіна.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДТВОРЕННЯ ДІАЛОГІЧНОЇ ГРИ СЛІВ У КОМЕДІЇ В. ШЕКСПІРА
«THE TAMING OF THE SHREW» УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті досліджено питання відтворення Шекспірової гри слів, яка виконує функцію побудови діалогів,
у перекладах комедії «The Taming of the Shrew» П. Куліша, І. Кочерги та Ю. Лісняка. Подано характеристику
такої гри слів та основні методи її перекладу. Особливу увагу зосереджено на чинниках, які впливають на
відтворення діалогічної гри слів, а саме: ідентифікація гри слів у тексті оригіналу, її формально-семантична
основа та майстерність перекладача.
Ключові слова: Шекспірова гра слів, діалогічна гра слів, методи перекладу гри слів.
В статье исследованы вопросы воспроизведения Шекспировской игры слов, которая выполняет функцию
построения диалогов, в переводах комедии «The Taming of the Shrew» П. Кулиша, И. Кочерги и Ю. Лисняка.
Представлена характеристика такой игры слов и основные методы ее перевода. Особое внимание уделяется
факторам, которые влияют на воспроизведение диалогической игры слов, а именно: идентификация игры слов
в тексте оригинала, ее формально-семантическая основа и мастерство переводчика.
Ключевые слова: Шекспировская игра слов, диалогическая игра слов, методы перевода игры слов.
The article focuses on rendering Shakespeare’s wordplay which performs the function of constructing dialogues in
Ukrainian translations of the comedy «The Taming of the Shrew» by P. Kulish, I. Kocherha and Yu. Lisniak. It provides
the characteristics of the above mentioned wordplay and the main methods of its translation. A special attention is paid
to the factors which influence rendering of dialogical wordplay, such as: identification of wordplay in the original text,
its formal and semantic basis and translator’s creativity.
Key words: Shakespeare’s wordplay, dialogical wordplay, methods of wordplay translation.

«The Taming of the Shrew» – одна з найпопулярніших комедій В. Шекспіра, яку він написав у перший
період творчості ≈ у 1592-1595 рр. та яку надрукували вже після смерті драматурга у 1623 р. В українській
літературній полісистемі комедія є у чотирьох варіантах: вільна переробка Ю. Федьковича «Як козам роги
виправляють» (1872 р.) та три переклади, П. Куліша (за редакцією І. Франка) «Приборкана гоструха» (1900
р.), І. Кочерги «Приборкання норовливої» (1952 р.), Ю. Лісняка «Приборкання норовливої» (1985 р.). В українській культурній полісистемі комедія пройшла традиційний шлях багатьох творів класичної зарубіжної літератури: від вільної переробки чи переспіву, яка характеризується значними відхиленнями від оригіналу
та є результатом нового творчого підходу до тексту відповідно до наміру інтерпретатора, до академічного
перекладу, який зберігає належний рівень відповідності оригіналу, і входить до програми шкільної та університетської освіти.
Попри велику популярність драми та глибоку літературознавчу інтерпретацію, питання її відтворення загалом, а особливо гри слів, в українських перекладах ХІХ-ХХ ст. і досі залишається актуальним. Метою цієї
статті є розглянути особливості відтворення гри слів, яка виконує функцію побудови діалогів, у перекладах
П. Куліша, І. Кочерги та Ю. Лісняка.
Гра слів – риторичний засіб, який ще досі не має єдиного усталеного трактування та класифікації. У статті
ми використовуватимемо визначення, Д. Делабастіти, який вважає «гру слів загальним поняттям, що позначає
різні текстові явища, у яких певні риси, притаманні структурі даної мови, використовуються для того, щоб
встановити комунікативно важливе (майже) одночасне протиставлення принаймні двох мовних структур з
більш-менш різними значеннями та більш-менш подібними формами» (переклад наш. – О.О.) [5, с. 57].
Особливості перекладу Шекспірової гри слів досліджували М. Ажнюк, Д. Вавринюк, Д. Делабастіта,
М. Якименко. Розглядаючи способи перекладу, ми дотримуватимемося класифікації Д. Делабастіти, а саме:
гра слів → гра слів, гра слів → не-гра слів, гра слів → подібний риторичний зворот, гра слів → відсутність
перекладу (опущено фрагмент тексту з грою слів), не-гра слів → гра слів, відсутність гри слів → гра слів (додано фрагмент тексту з грою слів), редакторська техніка [5].
Діалогічна гра слів не була винаходом В. Шекспіра, але дослідники англійської літератури навряд чи знайдуть її у до- та ранньоєлизаветинській драмі [5, с. 143]. Екстенсивна і тривала гра словами та образами, з
якою ми стикаємося у комедіях раннього періоду творчості В. Шекспіра, була дуже важливою для розвитку
драматичного діалогу, стверджує В. Клемен. Цей риторичний зворот допомагав створити динамічний та дотепний діалог, за допомогою якого долалася малорухливість та натягнутість обміну репліками на сцені. У дошекспірівській драмі діалог був незграбним і слабким, герої вдавалися до монологів і не слухали один одного.
Однак гра слів є «грою у м’яч, яка вимагає жвавих партнерів, швидких відповідей та блискавичного дотепу.
Слова кидаються туди й сюди, наче м’яч, і кожен, хто не слідкує і не грає, як інші, вибуває з гри» (переклад
наш. – О.О.) [4, с. 32].
Гра слів, що використовується у діалогах, часто виконує роль стрижня, навколо якого крутиться розмова. Вона має драматичний потенціал, оскільки забезпечує тему діалогу та напрямок його розвитку. Діалоги
можуть перетворюватися на словесні змагання та дуелі, які ведуться між блазнями, господарями та їхніми
слугами, а також між закоханими. Така розгорнута гра слів легко ідентифікується у тексті, оскільки часто
будується на повторі лексеми, яку кожен з персонажів розуміє по-іншому, звідси і мінімальна кількість втрат
ще при прочитанні оригіналу. При відтворенні такої діалогічної гри слів перекладачі частіше застосовують
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метод гра слів → гра слів, адже з втратою цього риторичного звороту може порушуватися загальна структура
діалогу чи навіть цілої сцени.
Діалог-словесна дуель складається з низки гри слів. Він характерний для комедій і часто ведеться між (майбутніми) закоханими. Перехід від однієї гри слів до іншої ускладнює його відтворення у перекладі, оскільки
важливо не лише передати їхній зміст та форму, але і зв’язок між ними. Найцікавіші словесні дуелі відбуваються між головними героями комедії – Катеріною та Петруччо. На матеріалі одного діалогу спробуємо проілюструвати особливості відтворення діалогічної гри слів у перекладах П. Куліша, І. Кочерги та Ю. Лісняка.
Діалог починається із гри слів на основі власної назви Kate, опорним елементом якого є лексема dainty зі
значеннями delicious, delicate, nice [8, Т. 1, с. 273]: PETRUCHIO: Good morrow, Kate, for that’s your name, I
hear. // KATHARINA: Well have you heard, but something hard of hearing: / They call me Katherine that do talk of
me. // PETRUCHIO:You lie, in faith; for you are call’d plain Kate, / And bonny Kate, and sometimes Kate the curst;
/ But Kate, the prettiest Kate in Christendom: / Kate of Kate Hall, my super-dainty Kate, / For dainties are all Kates,
and therefore, Kate [7, c. 125]. У перекладі гра слів зберігається, але при цьому актуалізуються різні значення.
Ю. Лісняк обіграє власну і загальну назву, використовуючи словосполучення цукерка-кетя, у якому перший
елемент є гіперонімом та експлікує значення другого елементу: ПЕТРУЧЧО: Та ви, о Кет, найкраща в світі
Кет, / Всім Кетам Кет, моя солодка Кетя! / Цукерко-кетю, втішнице моя, [3, с. 99]. І. Кочерга порівнює
Кет з граційною кицею: ПЕТРУЧЧО: Неправда, Кет, зовуть вас просто Киця, – / То добра Киця, то проклята Киця, / То Киця найпринадніша у світі, / Кет із Кетлоха, граціозна Кет, / Бо киці граціозні всі. І от
що / Скажу тобі я, Киценько-відрадо […] [2, с. 207]. П. Куліш також створює гру слів Катя – ду-кати, але
вводить нову лексему (ду-кати) та значення, яких немає в оригіналі: ПЕТРУЧІО: Між Катями ти Катя золотая (Ду-кати, се ти – Катя золотая) […] [1, с. 43].
Висловивши своє захоплення, Петруччо говорить про причину свого приходу: Myself am mov’d to woo thee
for my wife, а Катеріна відразу будує наступний каламбур на основі полісемантичної лексеми mov’d (to put in
motion, to stir; to impel, to incite; to make impression, to rouse the feelings [8, Т. 2, с. 746]) та спільнокореневих
слів : Mov’d! in good time: let him that mov’d you hither / Remove you hence. I knew you at the first, / You are a
movable [7, с. 125]. Усі перекладачі також використовують метод гра слів → гра слів з незначними семантичними змінами. Ю. Лісняк актуалізує лише сему руху: ПЕТРУЧЧО: Сюди я рушив – свататись до тебе.
// КАТЕРІНА: Ах, рушив! Ну, як ви такий рухливий, / То можете рушати й звідси. Видно, / Що ви – майно
рухоме. // ПЕТРУЧЧО: Цебто як? // КАТЕРІНА: Ну, як стілець [3, с. 99]. І. Кочерга актуалізує значення спонукати та рухати: ПЕТРУЧЧО: […] й це мене порушило посвататися до тебе. / КАТАРІНА: Порушило? В
час добрий! Що сюди / Вас рушило, хай вирушить і далі, / Бо ви ж майно рухоме? // ПЕТРУЧЧО: Як рухоме?
// КАТАРІНА: Як табурет! [2, с. 207]. П. Куліш актуалізує значення зворушити та рухати: ПЕТРУЧІО: Се
так мене порушило, що ось я / Прибув здобувать тебе собі за жінку. // КАТЕРИНА: Порушило? Ото! Так
рушай дальше! / […] Я від разу бачу, / Що ти рухливий. // ПЕТРУЧІО: Так як що рухливе? // КАТЕРИНА: От
так, як дзиґлик [1, с. 44].
Лексема stool, а у перекладах стілець, табурет, дзиґлик, провокує наступну гру слів: PETRUCHIO: Thou
hast hit it: come, sit on me. // KATHARINA: Asses are made to bear, and so are you. // PETRUCHIO: Women are
made to bear, and so are you. // KATHARINA: No such jade as bear you, if me you mean // PETRUCHIO: Alas, good
Kate! I will not burden thee; / For, knowing thee to be but young and light [7, с. 125]. Інтимний підтекст з різною
експліцитністю присутній і у грі слів Ю. Лісняка, І. Кочерги та П. Куліша: ПЕТРУЧЧО: Вгадала! Сядь на
мене! // КАТЕРІНА: Сідають на ослів: адже вони / На спині носять нас – такі, як ти. // ПЕТРУЧЧО: А жінка
що – не може понести? // КАТЕРІНА: Не від такого здохляка, як ти. // ПЕТРУЧЧО: Ох, Кет, важкою не зроблю тебе, / Бо ти ж така ще юна і легка… [3, с. 99]; ПЕТРУЧЧО: Ну, то сідай на мене! // КАТАРІНА: Осли,
як ви, вагу носити звичні. // ПЕТРУЧЧО: Жінкам, як ви, – вага ще значніша. // КАТАРІНА: Для себе пошукайно іншу шкапу. // ПЕТРУЧЧО: Не хочу, Кет, обтяжувать тебе! / Я знаю, молода ти і легка … [2, с. 207-208];
ПЕТРУЧІО: Ану сідай на мене! // КАТЕРИНА: Я сідаю / Лиш на ослів, – і ти один із них. // ПЕТРУЧІО: Жінки
нас носять – ти одна із них. // КАТЕРИНА: Та не таких дурних – коли про мене річ. // ПЕТРУЧІО: О добра
Катю! Я не часто їжджу. / Бо ти-ж ще молода, така легенька… [1, с. 44].
Катеріна підхоплює діалог і будує гру слів на основі антонімів light-heavy, а останній елемент її репліки be
стає одним з компонентів гри слів-відповіді Петруччо (на основі омофонів: be – бути, bee – бджола та спільнокореневих слів: buzz – гудіти, buzzard – канюк, дурень [6, c. 125]): KATHARINA: Too light for such a swain as
you to catch, / And yet as heavy as my weight should be. // PETRUCHIO: Should be? Should buzz. // KATHARINA:
Well ta’en, and like a buzzard [7, с. 125]. Найцікавішим у цьому прикладі є друга гра слів, оскільки саме вона
виконує функцію розвитку діалогу. Ю. Лісняк відтворює її, застосовуючи метод гра слів → гра слів, але використовує інші основи: КАТЕРІНА: Легка в ногах, це правда, і такому / Вайлові зроду не піймать мене. /
Легка в ногах, та не легкозвичайка. // ПЕТРУЧЧО: Не чайка? [3, с. 100]. Отже, з’являється каламбур на
основі спільнокореневих слів легка-легкозвичайка, у якому другий елемент-оказіоналізм перекладач вводить
заради побудови наступної гри слів: легкозвичайка-чайка. Гра слів є прикладом вдалого рішення, оскільки
далі в тексті-джерелі герої порівнюють один одного з канюком та горлицею, а тому перекладачеві важливо
зберегти лексико-семантичне поле «птахи», навіть використовуючи інші гіпоніми. П. Куліш також відтворює
гру слів: КАТЕРИНА: Ледачий жарт, мов одіж у нетяги // ПЕТРУЧІО: Летяга налетить і горличку впіймає
[1, с. 44]. Перекладач використовує пароніми нетяга-летяга, відступаючи від лексико-семантичної структури
оригіналу не лише грою слів, але і цілою реплікою героїні. У перекладі І. Кочерги каламбур не відтворено:
КАТАРІНА: Легка, мене вайлові не впіймати. / Важу рівно стільки, скільки треба! // ПЕТРУЧЧО: Ти, як
бджола, легка і так же само завжди гудиш [2, с. 208].
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У певний момент діалогу Катеріна дає ляпаса Петруччо, а потім демонструє свою кмітливість, відповідаючи
на погрозу Петруччо каламбуром: PETRUCHIO: […] I swear I’ll cuff you, if you strike again. // KATHARINA: So you
may lose your arms. / If you strike me, you are no gentleman, / And if no gentleman, why, then no arms [7, с. 125]. Гра
слів, яка будується на омонімах arms (limbs)- arms (the ensigns armorial of a family) [8, Т. 2, c. 53], зникає у перекладах Ю. Лісняка та І. Кочерги: ПЕТРУЧЧО: Ну, спробуй ще – скуштуєш кулака! // КАТЕРІНА: Гляди, гляди позбудешся герба! / Хто жінку б’є – не благородний той, / Не має права на лицарський герб! [3, с. 100]; ПЕТРУЧЧО:
Вдар ще, й клянусь – ти ляпаса дістанеш. // КАТЕРІНА: Тоді позбудетесь герба. / Ударте лиш – і ви не дворянин,
/ А як не дворянин – нема у вас герба [2, с. 209]. Цікаве рішення знаходимо у П. Куліша, який вводить гру слів на
основі словосполучення мати руки, вжитих у прямому і переносному значеннях (вдарити рукою – втратити
руки – втратити владу): ПЕТРУЧІО: Клянусь, я відплачу, коли ще вдариш! // КАТЕРИНА: Тодї утратиш ти своє
дворянство. / Хто вдарить женщину, той герб втеряє, / А втратив герб, то вже і рук не має [1, с. 45].
Тема геральдики продовжується у наступних репліках: KATHARINA: What is your crest? A coxcomb? //
PETRUCHIO: A combless cock, so Kate be my hen [Sh, c. 125]. Гра слів будується на спільнокореневих словах
coxcomb- combless та полісемантичній лексемі coxcomb (a fool’s cap, a fool, (jocularly) the head [8, Т. 1, c. 256]).
У перекладах відтворено лише денотативне значення лексем та втрачено двозначність першого елемента:
КАТЕРІНА: Який же герб у тебе? / Півнячий гребінь над шоломом, так? // ПЕТРУЧЧО: Так, півник я, ти ж
курочка моя! [3, с. 100]; КАТЕРІНА: Що на шоломі вашім? Півнів гребінь? // ПЕТРУЧЧО: Ти курочкою будь –
я буду півнем [2, с. 209]; КАТЕРИНА: Який же твій на шоломі клейнод? / Із півня гребінь. // ПЕТРУЧІО: Хоч
без гребня півень, / Як курочкою будеш ти моєю [1, с. 45].
Діалог між Петруччо та Катеріною, що складається з 92 рядків, продовжується обмінами ще кількома каламбурами і завершується каламбуром-підсумком Петруччо, який, як і на початку, будується на обіграванні
власної назви з актуалізацією значення кішка: PETRUCHIO: setting all this chat aside, […] For I am born to tame
you, Kate, / And bring you from a wild Kate to a Kate / Conformable, as other household Kates [7, c. 126]. Цитована
гра слів легко прочитується у тексті, оскільки цьому ще допомагають прикметники-означення до іменника
Kate. У перекладі Ю. Лісняк використовує гру слів на основі паронімів кіт – Кет: Та годі вже словесної війни. […] А я вродився, щоб тебе приборкать. / Бо ти була неначе дикий кіт, / Чи дика Кет, а я зроблю із
тебе / Ручну ласкаву кицьку – свійську Кет [3, с. 102]. І. Кочерга застосовує антономазію, створюючи власну
назву із загального іменника : Отож облишмо всі ці балачки. […] хто родивсь / Щоб вас приборкать, Кет, і
обернуть / Із Кицьки дикої у свійську Кицьку, – / Таку, як інші всі домашні Киці [2, с. 212]. П. Куліш опускає
гру власними назвами і зводить її до протиставлення антонімічних прикметників: Та годі вже боротись нам
словами. […] Бо я на сьвіт на те родив ся, Катю, / Щоб присмирить тебе, моє коханє, – / Щоб з Каті дикої
зробити Катю / Ласкаву, тиху, домовиту, любу [1, с. 48]. Варто також звернути увагу на фразу setting all this
chat aside, яка у перекладах Ю. Лісняка та П. Куліша зазнає певних лексичних змін і виступає стислим підсумком та характеристикою того, що відбувалося між героями: ПЕТРУЧЧО: Ну годі вже словесної війни [3,
с. 102]; Та годі вже боротись нам словами [1, с. 48].
Гра слів, яка вживається у функції побудови діалогів, характеризується високим ступенем ідентифікації у тексті оригіналу завдяки розгорнутості, що виявляється у повторі лексем, які кожен з персонажів прочитує по-своєму,
таким чином скеровуючи розвиток діалогу. Аналіз відтворення гри слів свідчить про неможливість існування
готових правил перекладу, адже на процес інтерпретації впливає багато чинників, найголовнішими серед яких
є формально-семантична основа гри слів та майстерність перекладача, його сміливість відступати від оригіналу.
Перший переклад комедії П. Кулішем (за редакцією І. Франка) ставить досить високу, як на свій час, планку
перекладу гри слів українською мовою. Переклад І. Кочерги, зроблений на півстоліття пізніше, поступається
перекладу П. Куліша щодо кількості гри слів. Відтворюючи її, перекладач намагається залишатися у лексикосемантичному полі оригіналу і, загалом, не схильний до творчого використання ресурсів української мови задля
збереження цього риторичного звороту. У перекладі Ю. Лісняка знаходимо найбільшу кількість відтвореної гри
слів. Перекладач намагається залишитися у лексико-семантичному полі оригіналу, проте не боїться створювати
власну гру слів, семантично відмінну від Шекспірової. Аналіз такої творчої гри слів показує, що підхід перекладача не порушує мікро та макроконтексту комедії і часто є єдиною можливістю зберегти двозначність висловлювання. Кількісно-якісна еволюція гри слів у цьому перекладі засвідчує непересічний талант Ю. Лісняка
як інтерпретатора комедії «The Taming of the Shrew», що може бути темою подальшого дослідження.
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ПОНЯТТЯ «КУЛЬТУРА» У СУЧАСНОМУ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВІ
У статті проаналізовано проблему місця і ролі поняття «культура» в теорії і практиці перекладу. Показано, як структурується поняття «культура» в парадигмі мовознавчих, зокрема, перекладознавчих досліджень. Переклад розглянуто як культурологічне явище.
Ключові слова: культура, опозиція, етнос, стандарт, система.
В статье проанализирована проблема места и роли понятия «культура» в теории и практике перевода.
Показано, как структурируется понятие «культура» в парадигме языковедческих, в частности, переводоведческих исследований. Перевод рассмотрено как культурологическое явление.
Ключевые слова: культура, оппозиция, этнос, стандарт, система.
The problem of the place and role of the notion «culture» in the theory and practice of translation is analyzed in
the article. The structure of the notion «culture» in language studies and translation studies in particular is shown. The
translation is viewed as cultural phenomenon.
Key words: culture, opposition, ethnic group, a standard system.

Постановка наукової проблеми. Незаперечним є факт, що для успішного перекладу перекладачеві необхідно володіти певними фоновими знаннями, які включають у себе знання історії, культури, традицій, звичаїв
народу вихідної мови тощо. Останнім часом у перекладознавстві надають особливого значення культурі, її ролі
і місцю у процесі перекладу. Однак послідовної і чіткої культурологічної перекладацької концепції поки що
немає. Наша стаття присвячена визначенню ролі і місця поняття «культура» у сучасному перекладознавстві.
Поняття «культура» – багатогранне, його можна розглядати з багатьох ракурсів. У різних галузях знань
прийняте власне розуміння цього поняття. Наприклад, у соціології культуру трактують як частину суспільного життя, що виконує певні функції; в антропології – як вид людської діяльності; у філософії вивчають поняття «культура» у плані ставлення її до буття людини, як до явища, яке виникає та існує на перетині відношень
між особистістю і суспільством.
Мета нашої статті – дослідити, як структурується поняття «культура» в парадигмі мовознавчих, зокрема
перекладознавчих, досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 1960-і роки наука про культуру – культурологія – з’явилася
на межі філософії, історії, антропології, соціології, психології, етнології, етнографії, лінгвістики, мистецтвознавства, семіотики, інформатики, синтезуючи дані цих наук під єдиним кутом зору. В останні роки культурологічний підхід є засадничим для лінгвістичних студій. Аналіз робіт у теорії і практиці перекладу засвідчує,
що перекладознавці стали звертати увагу на переклад як культурологічне явище. В. Н. Комісаров підкреслював важливість культурологічного підходу до перекладу і зазначав, що переклад служить засобом міжкультурних контактів, вказував, що взаємодія культур при перекладі передбачає насамперед прагнення ознайомити читачів перекладу із фактами та ідеями, які властиві чужій культурі з метою розширити їх світобачення,
дати їм можливість зрозуміти, що в інших народів можуть бути інші звичаї, що треба знати і поважати інші
культури [3, с. 130].
А. Д. Швейцер наголошував, що для знайомства з чужою культурою переклад відіграє одну з провідних
ролей, оскільки він перетинає не лише кордони мов, але і межі культур, а створюваний в ході цього процесу
текст транспортується не тільки в іншу мовну систему, але і в систему іншої культури [18, с. 37].
Переклад також розглядається як діяльність, заснована на вченні деяких культуральних дисциплін, наприклад, на даних культуральної антропології [див. 20, с. 21; 21, с. 28; 22, с. 12]. Урахування в перекладі культуральних особливостей дозволяє підходити до перекладу як до міжкультурної комунікації, оскільки він передбачає подолання не тільки мовних, а й культурних бар’єрів. Це вид комунікативної діяльності, який межує
з двома культурними спільнотами і має двоякий характер, будучи спрямованим, з одного боку, на вихідну
культуру та її мову, а з іншого боку – на культуру, на мову якої виконується переклад. Маючи таку двояку
спрямованість, переклад покликаний зблизити носіїв різних культур, забезпечити їх взаєморозуміння [17, с.
314-315], оптимізувати процес спілкування між лінгвокультурними спільнотами [12, с. 118].
Разом з тим, діалектика культурологічного підходу до перекладу передбачає наявність не тільки позитивних, але й негативних моментів. Таким негативним моментом в аналізованій проблемі нам видається невизначеність термінології щодо концепту культури, недослідженість співвідношення культури і мови, а також
співвідношення культури і когнітивно-семантичних структур. Потребує більш чіткого визначення питання
про те, яким же чином культура впливає на процес перекладу, які культурні елементи зберігаються у процесі
перекладу, які перекладацькі стратегії можливі при цьому. Ці питання потребують детального вивчення.
Як зазначалося вище, поняття «культура» широко використовується в перекладознавстві, однак воно потребує уточнення, оскільки в перекладознавстві і лінгвістиці загалом немає однозначного розуміння культури. Це дуже показово, оскільки поняття «культура» – настільки багатозначне, що породжує різні інтерпретації. Сама етимологія терміна «культура» дає змогу трактувати його широко, оскільки цей термін слугує
виразником, принаймні, трьох начал: релігійного (лат. сultus – «культ»), мирського (лат. сultio – «обробляю»),
світського (лат. cultura – прагнення до удосконалення) [1, с. 119].
© Т. С. Олійник, 2014
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Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Аналіз наявних
поглядів слугує підставою для виокремлення двох концепцій трактування культури. Перша з них може бути
схарактеризована як «технологічна», що інтерпретує культуру як «універсальну технологію» здійснення специфічного способу людської діяльності. Використання поняття «технологія» у такому контексті може бути
виправдано тим, що призначення кожної технологічної системи полягає в тому, щоб служити засобом здійснення тих чи інших процесів. Ця концепція підходить до системи цінностей як до важливого компонента тієї
універсальної технології, яка сприяє здійсненню активності людей у процесах функціонування і розвитку їх
суспільного життя [8, с. 19, 23]. Тут культура тлумачиться широко. І. Ю. Марковина та Ю. А. Сорокін під ці
поняття підводили й інші, наприклад, мова / мовлення, вербальна / невербальна поведінка, соціум [9, с. 5].
Протилежна точка зору може бути схарактеризована як «інтелектуальна», яка розглядає культуру як
об’єкт інтелектуального типу. Культура володіє специфічним апаратом колективної пам’яті та механізмами
вироблення абсолютно нових ідей. Ю. М. Лотман вважав, що ці якості дають можливість підходити до культури як до колективного інтелекту, який є структурно вторинним щодо індивідуального і має на увазі його
існування [6, с. 4].
За розбіжності цих поглядів їх об’єднує те, що вони визнають наявність суб’єктивного чинника, тобто наявність активного людського начала в концепті культури. Цю думка висловлює М. Хайдеггер, який розуміє
культуру як відношення між суб’єктом (людиною) і предметом, опосередковане творчою діяльністю суб’єкта,
в результаті якої предмети набувають цінності: предмету і предметно витлумаченій сутності приписують ту
чи іншу цінність і взагалі вимірюють сутності цінностями, а цінності роблять метою всякого вчинку і зусилля.
Оскільки останнє розуміється як культура, цінності стають культурними цінностями, а ті, в свою чергу, взагалі виразом вищих цілей творчості на службі самозабезпечення людини як суб’єкта [16, с. 56].
Наведені погляди не дозволяють розмежувати такі поняття, як «культура» і «цивілізація», що є принциповим для виявлення та опису механізмів розвитку культури. В. І. Заботкина вважала, що у класичному розумінні термін «культура» використовується як синонімічний «цивілізації» і протиставляється варварству [2, с. 18].
Культурологи зазвичай більш строго підходять до понять «культура» і «цивілізація» і розрізняють їх. Якщо
культуру розуміють як суму персистентної / резистентної технології, то цивілізацію – як суму технологій, що
розвиваються [9, с. 5]. Поняття культури і цивілізації трактуються знову ж з «технологічної» точки зору.
Розгляд цих понять у системному ракурсі демонструє, що цивілізація опредметнюється як відкрита система, дозволяючи досягненням інших цивілізацій вільно проникати в себе, тоді як культура опредметнюється як
закрита або напівзакрита система [9, с. 6]. На наш погляд, культура частіше постає як напівзакрита (або навіть
напіввідкрита) система. Це підтверджується тезами Ф. А. Литвин про можливість взаємодії різних культур,
можливість їх контактів і проникнення однієї культури в іншу: багато національних культур вбирають у себе
елементи інших національних культур [4, с. 129].
Говорячи про опозицію «культура vs. цивілізація», слід визнати, що цивілізація є частиною культури, вона
включається в культуру за належністю тієї чи іншої галузі, відрефлексованої в певній формі. Розуміння цивілізації як частини культури є принциповим для нашого дослідження, оскільки в роботі розглядаємо, зокрема,
деякі галузі, які належать культурі опосередковано через їх приналежність до цивілізації (наприклад, інститут
права). Право – це щось написане, тобто це інститут, спеціально створений для того чи іншого соціуму, це
частина суми технологій, що розвиваються. Право може змінюватися навіть у межах одного соціуму (досить
згадати численні поправки до Конституції США [див. 9, c. 762A-762F] або Закон про громадянські права США,
який існує у восьми редакціях, воно не константне і не знаходиться в низці таких цінностей культури, як добро,
зло, людяність та ін. Його належність до культури опосередкована через його належність до цивілізації.
Опозиція «культура vs. цивілізація» не вичерпує всіх опозицій. Існують також інші антиномії, наприклад,
«культура vs. природа». У цьому випадку до галузі культури відноситься світ артефактів, тоді як до галузі
природи – світ природних об’єктів і явищ. Належність артефактів до галузі культури часто може бути також
опосередкованою їх належністю до цивілізації.
Висловлюваний В. Н. Топоровим [15] погляд на аналізовану проблему дозволяє припустити, що про протиставлення природи і культури можна говорити з епохи Верхнього палеоліту, коли людина почала створювати не тільки життєво необхідні речі, а й те, що для свідомості людини названої епохи видається надмірним,
необов’язковим і зайвим з погляду життєзабезпечення, а саме речі, які утворюють духовний прошарок культури: предмети, пов’язані з ритуалом, настінний живопис, іграшки, символи.
Опозиції «культура vs. природа» не могло бути до появи мови. За Гердером, мова сприяла створенню
дистанції між культурою і природою. Хоча, з іншого боку, можна сказати, що в мові знімається опозиція між
культурою і природою, оскільки, за Гумбольдтом, мова слугує «інтелектуальним інстинктом людини» [13, с.
136].
Поряд із зовнішніми, існують також внутрішні опозиції культури. Основною внутрішньою опозицією
культури є опозиція «традиція vs. еволюція», або «статика vs. динаміка». Ця опозиція є важливою, оскільки
культура при абстрактному її розгляді в якості моделі завжди прагне до нормативності [6, с. 15], тобто до
традиційності, або статичності. М. Мамардашвілі вважав, що культура – це щось нормоване [7, с. 32]. Не
можна стверджувати, що це недолік, оскільки завдяки цій якості здійснюється можливість спілкування культур різних історичних епох. З іншого боку, культура підвладна еволюції. Культура не є застиглою даністю, це
не препарований конструкт, а сутність, яка прагне до розвитку. В опозиції «традиція vs. еволюція» («статика
vs. динаміка») немає позитивного і негативного полюсів, є просто протилежні поняття. Було б помилковим
казати, що одне з них є позитивним, а інше негативним. Їх слід приймати такими, які вони є, не приписуючи
характеристик. Одне існує завдяки існуванню іншого, що забезпечує як традиційність, так і поступальність
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культури. Завдяки цій опозиції маємо епохальний поділ культур, перехід від, скажімо, античної до середньовічної культури, до культури Нового часу. Традиція дозволяє визначити культуру як таку, що належить,
наприклад, до епохи Античності, тоді як еволюція веде до зміни культури Античності культурою Середньовіччя. Слід визнати, що ця зміна не відбувається одразу: традиція нормативна, вона прагне підпорядкувати
всі елементи культури певним стандартам. Зміна цих стандартів відбувається повільно, у міру накопичення
достатніх підстав для зміни стандарту. Це нагромадження Ю. М. Лотман описав як кумулятивну функцію
культури, яка виявляється в тому, що кожен окремий індивід виявляється здатним здійснювати в умовах, що
змінилися, свою поведінку, яка стає новою і доцільною [6, с. 6]. Коли всі або більшість членів колективу тієї
чи іншої культури змінять свою поведінку, тоді і відбувається зміна норми, тобто відбувається накопичення
змін, які ведуть в кінцевому підсумку до зміни норми.
Однак вважають, що помилково вживати термін «культура» стосовно до всіх часів і народів. Так, на думку
фон Гердера, кожне суспільство має власну культуру, так само, як і різні підгрупи суспільства характеризуються наявністю своїх субкультур [23].
У такому випадку слід говорити про локальний поділ культур, наприклад, на українську, англосаксонську, американську, японську і т. д. У плані локальної сегментації культур Е. Л. Мелконян виділив «культуру
етносу» на відміну від «етнічної культури». Якщо перша визначається як «вироблений у ході історичного
розвитку людства загальний комплекс елементів культури, необхідний для функціонування і розвитку етносу
як певного типу соціального організму», то останню можна визначити як особливу системну комбінацію компонентів і структур, властивих кожному окремому етносу, що дозволяє виділити окрему етнічну культуру в
низці інших етнічних культур [11, с. 116].
Іншими словами, культура етносу характеризується наявністю універсальних елементів, а етнічна культура – наявністю ідіоетнічних елементів. Однак цим не вичерпується їх своєрідність. Значно складніше буває
знайти унікальне в загальному, тобто виділити специфіку етнічних культур, що виражається у своєрідному
поєднанні елементів культури, які є універсальними для всіх або багатьох етносів.
Питання про співвідношення загального і специфічного є основним питанням у проблемі культури. Універсальність присутня у змісті будь-якої окремої культури, наприклад, як універсальність структур свідомості
(Е. Гуссерль), як психологічна єдність людства (К. Юнг), як осьове начало культури земного соціуму, щодо
яких всі її різновиди лише окремі прояви (шифри) (М. Хайдеггер, К. Ясперс) [2, с. 18-19].
Локальний поділ культур дає змогу представити ситуацію плюралізму етнічних культур у світі, а епохальний опис культури постає як процес генезису людства. Можна також сказати, що множинність культур – це їх
розгляд на синхронній осі, а культура як розвиток людства – це вісь діахронічного її опису [14, с. 18].
У кожній культурі, як у синхронії, так і в діахронії, існують предметні галузі, наприклад, релігія, наука
та ін. Д. Лихачов зазначав, що у поняття культури повинні входити і завжди входили релігія, наука, освіта,
моральні норми поведінки людей і держави [5, с. 3]. Предметні галузі можна визначити як рівні культури,
наприклад, рівень донаукового сприйняття світу, рівень наукового сприйняття, рівень художньо-естетичного
уявлення і т. д. Ієрархічний характер відносин між цими рівнями і культурою виявляється в тому, що культура виступає як суперрівень. Якщо сказати, що рівні предметних галузей є об’єктами культури, то суб’єктом
слугує діяч (людина, особистість) у цій галузі. Культура на рівні своїх предметних галузей дає людині поле
інтелектуальної діяльності. Людина виражає себе і усвідомлює себе як особистість. Культура – це те, в чому
людина набула своєї людяності. Тому культура розглядається як універсальне гуманістичне явище. Слід визнати, що єдність (універсальність) і протиставлення (специфічність) слугують іманентними характеристиками, коли говоримо про культуру. Культура слугує універсалізації та індивідуалізації буття.
В. А. Маслова пропонує таке робоче трактування культури: «Культура – це сукупність усіх форм діяльності суб’єкта в світі, заснована на системі установок і приписів, цінностей і норм, зразків і ідеалів, це спадкова пам’ять колективу, яка «живе» лише в діалозі з іншими культурами. Отже, ми розуміємо під культурою
звід «правил гри» колективного існування, набір способів соціальної практики, що зберігаються в соціальній
пам’яті колективу, які вироблені людьми для соціально значущих практичних та інтелектуальних дій. Норми
культури не успадковуються генетично, а засвоюються через навчання, тому оволодіння національною культурою вимагає серйозних інтелектуальних і вольових зусиль» [10, с. 16-17].
Висновки дослідження та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, осмислення поняття
«культура» вкрай важливе для перекладознавства з огляду на те, що ця лінгвістична дисципліна є галуззю
знань, заснованою на фактах культури. Можна навіть припустити, що перекладознавство знаходиться на по
межовій ділянці між лінгвістикою і культурологією, позаяк переклад допомагає здійснювати діалог не тільки
мов, але й культур. Трактуємо культуру як сукупність матеріальних і духовних цінностей народу, що виражають особливості його світобачення, суспільного і повсякденного життя. Однак питання вивчення культури
як складника мови вихідного тексту залишається актуальним для успішного перебігу і результату процесу
перекладу, тому проблематика потребує подальших розвідок.
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ТРУДНОЩІ ПЕРЕКЛАДУ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ХУДОЖНЬОГО ТВОРУ
Стаття присвячена аналізу лексико-стилістичних труднощів перекладу постмодерністського художнього твору. Авторка наводить приклади власного перекладу деяких фрагментів постмодерністських оповідань
та підкреслює необхідність знання теоретичного підґрунтя постмодерністського тексту для перекладача.
Ключові слова: постмодерністський текст, лексико-стилістичні особливості, нелінійний текст.
Данная статья посвящена анализу лексико-стилистических трудностей, которые возникают при переводе постмодернистского художественного текста. Автор приводит примеры собственного перевода
некоторых фрагментов постмодернистских произведений и подчеркивает необходимость теоретических
знаний о построении постмодернистского текста для переводчика.
Ключевые слова: постмодернистский текст, лексико-стилистические особенности, нелинейный текст.
The article deals with the peculiarities of postmodernist texts translation. The author gives examples of her own
translation of some postmodernist texts. The article stresses that it is very important for the translator of postmodernist
texts to know the theoretical background of postmodernism.
Key words: postmodernist text, lexical and stylistic peculiarities, nonlinear text.

Середина ХХ ст. характеризується бурхливим розвитком теорії та практики перекладу. На даному етапі вже
не виникає питання, чи має наука про переклад право на існування як самостійна галузь, вже сформовані певні напрямки досліджень (історія перекладу, загальна теорія, критика перекладу, методика перекладу, тощо).
Становлення «трансляційної лінгвістики» пов`язано з іменами видатних зарубіжних і вітчизняних лінгвістів: Г.Єгер, О.Каде, Дж.Кетфорд, Ю.Найда, Л.Бархударов, Я.Рецкер, А.Федоров, О.Швейцер, В.Коміссаров,
Л.Латишев, Є.Бреус, О.Фінкель, М.Рильський, О.Кундзіч, С.Ковганюк, В.Коптілов, Р.Зорівчак, О.Гайнічеру,
Г.Мірам та ін. Але в дослідженнях з перекладознавства і досі залишається багато не до кінця вивчених факторів, одним з яких є питання лексичних і стилістичних трансформацій в процесі перекладу. Перекладацький
інтерес до творів Д. Бартелма викликаний тим, що цей письменник вважається класиком постмодернізму, одного з найяскравіших явищ культури, літератури і мистецтва ХХ ст. Саме тому доволі актуальним видається
питання розробки методів українського художнього перекладу.
Об’єкт дослідження – художні оповідання американського письменника-постмодерніста Дональда Бартелма.
Предмет аналізу – лексико-стилістичні особливості перекладу постмодерністського художнього твору.
Мета статті – проаналізувати труднощі перекладу постмодерністського художнього твору на прикладі
українських перекладів оповідань Д.Бартелма.
На думку відомого теоретика постмодернізму Н. Б. Маньковської [1] американську постмодерністську
літературу, за всієї її різноманітності, відрізняє перенесення уваги з епістемологічної проблематики, типової
для модернізму, на онтологічний статус тексту як посередника між письменником і читачем. У зв’язку з цим
кожен текст може трактуватися як особливий жанр, що свідчить про персоналістський характер творчого
контакту письменника з аудиторією.
Специфіка перекладу постмодерністського тексту базується на «вільному, ігровому, іронічному ставленні
до тексту, який перекладають довільними трансформаціями, створеними фантазійними мовними конструкціями, мозаїкою неологізмів» [1, с. 188]. Творчий статус автора оригінального тексту і перекладача при цьому
зрівнюються. Ім’я Дональда Бартелма, відомого американського письменника-постмодерніста, давно ввійшло до антологій сучасної американської прози ХХ століття, а його творчий доробок є предметом ґрунтовних
досліджень у літературознавстві (Д. Олдрідж, Л. Гордон, Д. Клінковітц).
Дональд Бартелм (Donald Barthelme, 1931-1989) народився у Філадельфії, у родині архітектора (і це, очевидно, відбилося на його художньому світобаченні), виріс у Хьюстоні, ще в школі почав писати, продовжував
це заняття і в університеті, і пізніше, повернувшись із армійської служби в Японії та Кореї. Деякий час після
закінчення університету Дональд Бартелм працював директором музею сучасного мистецтва в Хьюстоні, в
1957-1961 рр. видавав «University of Houston Forum», «Location». Як видавець читав дуже багато цікавої літератури, зокрема, Гессе, Беллоу, Сартра, хоча німецькі митці були йому цікавіші за французьких; друкувався
у невеликих журналах. У 1962 р. Д. Бартелм переїжджає до Нью-Йорка і починає друкуватися у відомому
журналі «Нью-Йоркер», у розділі «Talk of the Town». Саме тут з’являються його «фрагменти».
Фрагментарність стає принциповою позицією автора. Основним методом поєднання фрагментів у письменника є колаж, який коригується скоріше не асоціаціями персонажів, а сюрреалістичними принципами,
авторським баченням і відчуттям реальності («Я і міс Мендибл», «Скляна гора», «Повітряна куля», «Вечірка»). До того ж, Д. Бартелм свідомо конструює прозу зі словесного сміття, штампів, заяложених стереотипів,
канцеляризмів, словосполучень, що втратили первинний смисл і фактично вже не здатні щось означати. Саме
через словесну тканину письменнику і вдається показати безглуздість і беззмістовність такого звичного щоденного життя, побудованого колись на принципі «здорового глузду», а тепер його позбавленого. Здебільшого це і є «тіло» його оповідань, виданих у збірках «Повертайтеся, докторе, Каллігарі!» (1964); «Невимовні діяння, неприродні вчинки» (1968); «Вогні міста» (1970); і, нарешті, майже підсумкова «Шістдесят оповідань»
(1981), що безумовно, стали своєрідною феноменологією Америки 60-70 х рр.
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У творах Д. Бартелм обирає метод такого собі синтезу різноманітних стилів (високого, низького, мелодраматичного, бурлескного) і прийомів оповіді. Експерименти, які письменник проводить з формою оповіді, мають на меті, у першу чергу, змінити оповідальний дискурс. Підміна контексту, порушення логічної
зв’язності, цілісності дискурсу призводить до створення нового, вільного від загальновизначених правил і
настанов художнього тексту.
Самі тексти можуть мати форму листа, як, наприклад, в оповіданні «Піскова людина» («The Sandman»,
1976). Тут автор намагається пояснити, чому він погоджується із рішенням своєї подруги припинити відвідування психотерапевта і придбати піаніно. Він дає лікарю Ходдеру прізвисько «Піскова Людина», оскільки
той намагається відгородити Сьюзен від життєвих негараздів. Оповідач часто вводить цитати із професійних
журналів та спеціальних книг, присвячених психоаналізу.
Оповідання може бути написаним у формі щоденника – «Я і міс Мендибл» («Me and Miss Mandible»), або
взагалі окремих фрагментів, що зберігають свою відокремленість, як, наприклад, у «Скляній горі» («The Glass
Mountain»). У цьому творі 100 фрагментів, які не мають логічних зв’язків між собою:
1. «I was trying to climb the glass mountain».
2. «The glass mountain stands al the corner of Thirteenth street and Eighth Avenue».
3. «I had attained the lower slope».
4. «People looking up at me».
5. «I was new in the neighborhood».
6. «Nevertheless I had acquaintances».
7. «I had strapped climbing irons to my feet and each hand grasped a sturdy plumber’s friend».
8. «I was 200 feet up».
9. «The wind was bitter».
10. «My acquaintances had gathered at the bottom of the mountain to offer encouragement» [3, с. 178].
1. «Я намагався піднятися на скляну гору».
2. «Скляна гора стоїть на розі Тринадцятої вулиці та Восьмої Авеню».
3. «Я підійшов до гори».
4. «На мене витріщалися люди».
5. «Живу я тут віднедавна».
6. «Але в мене вже є знайомі».
7. «Я прив’язав до ніг монтерські кігті, а в кожній руці затиснув міцного, надійного квача».
8. «Я піднявся вгору на 200 футів».
9. «Жахливий вітер».
10. «Мої знайомі зібралися у підніжжя гори, аби підбадьорити мене».
Така побудова, на перший погляд, може здатися недоліком. Але, насправді, відсутність чіткої структури
надає текстові певної гнучкості і рухомості. З огляду на це, текст можна читати практично з будь-якого епізоду і рухатись у будь-якому напрямку. Саме так недолік у постмодерністських текстах набуває нової якості.
Таким чином фрагментарність стає основною рисою бартелмового тексту. Оповідь наче розсипається на
окремі елементи, які здебільшого лише опосередковано пов’язані між собою. Бартелмів нелінійний текст, завдяки наявності у ньому кількох каналів передачі інформації, породжує новий, не закладений автором смисл.
І вже не автор, а сам текст стає генератором смислу. Д. Бартелм не є новатором у теоретичній галузі, але саме
він є експериментатором у царині прихованих комунікативних можливостей писемної мови. Писемне слово,
що становить основний матеріал літературного твору, з одного боку є лише умовним «слідом» означуваного,
сприяє посиленню багатозначності і семантичної невловимості. Слово, яке містить у собі різні змістові ланцюжки, виходить за рамки лінійного тексту, що у межах одного твору реалізується за допомогою нелінійної
змістової та графічної організації тексту. Саме тому у Д. Бартелма так поширена поліваріантність сюжетних
ситуацій, взаємозаміна епізодів, їх асоціативна, а не логіко-часова побудова, комбінація, навіть на одній сторінці, різних текстів, шрифтів («Повітряна куля», «Ти мені скажеш?», «В кінці механічної ери», «Білосніжка»,
«Євгенія Гранде»).
Використовуючи цю теорію на практиці, зокрема при перекладі нелінійних текстів Бартелма, треба чітко
усвідомлювати, що під час прямого спілкування усі його учасники мають змогу уточнити сенс змісту і таким
чином встановити однозначне і повне взаєморозуміння. А от при опосередкованому спілкуванні (писемна
комунікація) збільшується індивідуальне відокремлене тлумачення і відбувається народження нового смислу.
Дуже часто це призводить до нерозуміння тексту, але надає свободу мисленню та уяві. Читач упевнений, що
інформація, яку він сприймає, має сенс, тому понад усе він прагне розкрити цей сенс.
З огляду на те, що при перекладі бартелмових нелінійних текстів провідне місце займають лінгвостилістичні аспекти, перекладач має вдатися не лише до логіко-семантичних відношень, а й до більш опосередкованих, асоціативних зв’язків.
Таким чином у художньому мовленні створюються та реалізуються можливості переведення частини іноді дуже значущої інформації в підтекст і розширення простору гри явного та неявного смислів. Наприклад, в
оповіданні «Вечірка» («The Party») уже перша фраза бентежить, оскільки в ній відсутній логічний зв’язок: «I
went to a party and corrected a pronunciation» [3, с. 231] – «Я пішов на вечірку та виправив вимову». Далі текст
розподіляється на окремі, практично не пов’язані один з одним фрагменти. Дискретність сюжету набуває
крайньої точки, коли єдність тексту розривається і він виглядає як абсолютно непов’язане скупчення епізодів.
Це можна простежити вже в першому абзаці оповідання:
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«I went to a party and corrected pronunciation. The man whose voice I had adjusted fell back into the kitchen. I
praised a Bonnard. It was not a Bonnard. My new glasses, I explained, and I’m terribly sorry, but significant variations
elude me, vodka exhausts me, I was young once, essential services are being maintained. Drums, drums, drums,
outside the windows. I thought that if I could persuade you to say «No», then my own responsibility would be limited,
or changed, another sort of life would be possible, different from the life we had previously, somewhat skeptically,
enjoyed together. But you had wandered off into another room, testing the effect on members of the audience of your
ruffled blouse, your long magenta skirt. Giant hands, black, thick with fur, reaching in through the windows. Yes it
was King Kong, back in action, and all of the guests uttered loud exclamations of fatigue and disgust, examining the
situation in the light of their own need and emotions, hoping that the ape was real or papiermache according to their
temperaments, or wondering whether other excitements were possible out in the crisp, white night» [3, с. 231].
«Я пішов на вечірку та виправив вимову. Людина, вимову якої я виправив, повернулася на кухню. Я похвалив Бонарда. Але то був не Бонард. Це все через мої нові окуляри, пояснив я, і мені дуже прикро, але
суттєвих відмінностей я не помітив, горілка знесилює мене, колись я був молодим, і дбав про свій фізичний
стан. За вікнами – барабани, барабани, барабани. Я подумав, що якби я зміг переконати тебе сказати «ні», тоді
моя власна відповідальність зменшилась або змінилася б, інше життя стало б можливим – якісно новіше за те,
яким ми разом насолоджувались до цього, нехай не без скепсису. Але ти пішла до іншої кімнати, перевіряючи на публіці ефект від твоєї гофрованої блузи і довгої червоної спідниці. Гігантські руки, чорні й волохаті,
просунулися у вікно. Так це був Кінг Конг, він повернувся, і всі гості голосно зітхнули від утоми й огиди, оцінюючи ситуацію у світлі власних потреб та емоцій, сподіваючись, що мавпа справжня або бутафорська – це
залежало від темпераменту кожного, або ж цікавились, які ще можливі розваги зможе подарувати ця розсіяна
прозора ніч».
У першому реченні є тільки місце дії – «a party». І як у більшості оповідань Д. Бартелма, тут немає опису
ситуації, наявна лише її демонстрація: «Людина, вимову якої я виправив, повернулася на кухню». Ми поділяємо думку тих письменників і вчених (А. Чехов, Е. Хемінгуей, Г. Мірам), які вважають, що перше речення – це
своєрідний літературний камертон, що задає тон всьому оповіданню. Його смисл має бути самодостатнім,
адже наступні речення ніяк не доповнюють його. Таким чином, тональність задано: з наведеного прикладу ми
розуміємо, що це все пародія на «потік свідомості» оповідача.
Щоб уникнути двозначності при перекладі слова «mаn» українською мовою, ми використовуємо слово
«людина», оскільки українською лексема «чоловік», окрім належності людини до чоловічої статі, означає
людину, що перебуває у шлюбних стосунках. П’яте речення дає нам неабияку інформацію про оповідача. І тут
важливо взяти до уваги відсутність логічного зв’язку і правильно перекласти наступні фрази, не порушуючи
стилістичних норм української мови:
1) «significant variations elude me»;
2) «vodka exhausts me»;
3) «I was young once essential services are being maintained».
Дослівно перша фраза перекладається так:
«Я не зміг пригадати значних змін (варіантів)»,,,Значні зміни не спали мені на думку».
Але оскільки з попередньої фрази ми дізнаємося, що людина помилилась через свої нові окуляри, то у відповідності до стилістичних норм ми інтерпретуємо фразу й отримуємо: «істотних відмінностей я не помітив».
Завдяки комбінаторності слів у мові перекладу наступну фразу перекладаємо як «горілка знесилює мене».
Далі ситуація дещо ускладнюється, оскільки друга частина речення: «I was young once, essential services are
being maintained» – заводить нас у глухий кут. До чого тут «головні служби» («essential services»), а саме таким є дослівний переклад? Заміна еквівалентами «істотні» або ж «дуже важливі», ситуації не змінить. Адже
слово «services» так чи інакше означає «повинність», «обов’язок». Згідно комунікативної теорії, перекладач
художньої літератури має донести читачу не факти оригіналу, а його образи. Система образів має бути якщо
не спільною, то хоча б співпадати. З огляду на це, мовна ситуація, що склалась, була вирішена таким чином:
«Колись я був молодим і дбав про свій фізичний стан». Це рішення було продиктовано контекстом, оскільки з
нього ми дізнаємось, що людина змінила окуляри і нові їй не підходять, вона має звичку прикладатися до чарки, а в молодості ситуація була геть іншою – людина дбала про своє здоров’я. Як правило, під час перекладу
художнього тексту ми втрачаємо значну кількість інформації, але це неминуче. На думку відомого лінгвіста
і перекладача Г.Мірама [2], відмінності у мовних та культурних традиціях, системі образів автора тексту та
перекладача обов’язково призводять або до втрати, або до заміни притаманних оригіналу конотацій та асоціацій. А от мета перекладача – намагатись зберегти в перекладі все, що можливо.
Саме таке завдання стоїть перед нами. Коли мова йде про дівчину оповідача, ми дізнаємося, що вона була
вдягнена «ruffled blouse» «long magenta skirt». У даному випадку «ruffled» можна перекласти і як «гофрована»,
і як «зім’ята». Але, оскільки мова йде про початок 70-х (оповідання було написане у 1972 році), період, коли
актуальними і модними були легкі, прозорі, гофровані тканини, ми залишили перший варіант. Що ж до слова
«magenta», то воно означає різновид тканини, що має червоне забарвлення. «Довга червона спідниця» – саме
таким буде переклад. Звичайно, можна зробити примітку і пояснити сутність слова «magenta», але ми згодні
з позицією Г.Мірама, який вважає, що у талановитого перекладача настільки мало приміток, наскільки це
можливо. Отже, за найменшої можливості ми їх уникаємо.
Іншою проблемою перекладача може стати остання фраза першого абзацу «...or wondering whether other
excitements were possible out in the crisp, white night» [3, с. 231].
Первинний зміст епітетів «crisp» – «крихка» і «white» – «біла», не зовсім сумісні зі словом «night» – «ніч»
в українському варіанті перекладу. Тому ми їх дещо трансформуємо й опоетизуємо, з тим, щоб вони не випа-
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дали із загальновживаної лексики. Саме ж речення ми також перефразуємо й отримаємо: «...або ж цікавилися,
які ще можливі розваги зможе подарувати ця прозора, розсіяна ніч». Втім, слід підкреслити, що баланс між
іноземним колоритом і нормами української літературної мови нам удалося підтримати.
Наступна фраза звучить наче цитата з посібника із соціології: «The importаnt tasks of a society are often
entrusted to people who have fatal flaws» [3, c. 232]. «Частіше за все, найважливіші завдання, що стоять перед
суспільством, доручаються знедоленим людям». Звідки ця фраза? Вона стає більш-менш зрозумілою в ході
подальшого читання: «Of course we tried hard it was intelligent to do so extraordinary efforts were routine» [3,
с. 232]. «Звичайно ж, ми дуже старалися, це було єдиним, що мало рацію, екстраординарні зусилля виявилися
буденною прозою». Це іронічне висловлювання стосується читача, більше того, воно написане автором з позиції читача цього тексту.
Щоб осягнути зміст того, що було сказано, читачу іноді самому потрібно кілька разів перечитати текст і
добудувати елементи, яких не вистачає. Тож текст провокує читача змінити місцями якісь частини, відняти
одні фрагменти, додати інші.
Що ж стосується ідіоматичних конструкцій, то їх у Д.Бартелма багато. Найчастіше смисл ідіоми перекладається стійким метафоричним сполученням. Кожній ідіомі можуть відповідати як окремі слова, так і вільні
сполучення. Таким ідіомам за значенням найчастіше відповідають цілі ідіоми, що дають правильний переклад, співпадаючи зі словарним змістом:
«For the God’s sake» [3, с. 10] – «Заради всього святого», «Заради Бога»;
«One must be fair» [3, с. 273] – «Треба бути відвертим»;
«One must wish it luck» [3, с. 275] – «Треба побажати йому вдачі»;
«One must cheer it on» [3, с. 275] – «Маємо підбадьорити його»;
«… if you don’t mind my saying so» [3, с. 11] – «… не бажаючи образити, скажу».
Синонімічність ідіоми стосовно слова в номінативному значенні робить можливим її переклад там, де в
оригіналі є лексема, що не має жодного відтінку ідіоматичності, але де умови контексту дають їй право на
існування:
«… all that jazz» [3, с. 10] – «… уся ця маячня»;
«… a hell of a book» [3, с. 11] – «… неймовірна книга»;
«That’s something to shoot for…» [3, с. 13] – «Заради цього варто докласти зусиль», «Є заради чого чуприну
гріти»;
«… you are all around me at that moment» [3, с. 276] – «…ти все, що зараз є у мене»;
«on the other hand» [3, с. 10] – «з іншого боку»;
Окрім ідіом, важлива роль під час перекладу відводиться фразеологізмам:
«get a haircut» [3, с. 11] – «підстрижися»;
«get a new suit» [3, с. 11] – «придбай новий костюм»;
«to feel long hair» [3, с. 10] – «торкнутися довгого волосся»;
«to dry out» [3, с. 276] – «висихати»;
«He likes to get into the field Himself» [3, с. 278] – «Він полюбляє власноруч займатися чорновою роботою».
Висновки. Таким чином, будь-які спроби підійти до перекладу постмодерністського нелінійного тексту
Бартелма з позицій загальних усталених норм перекладу, призведуть якщо не до повної його незрозумілості,
то до певної важкості, хай навіть стилістичної. Перекладач, безумовно, має знатися на історії й теорії постмодернізму і бути готовим перекласти такий нелінійний текст. Одержані результати можуть бути використані
при читанні курсів із історії американської літератури та теорії і практики перекладу. Заявлена тема є перспективною для подальшої детальної розробки методів українського художнього перекладу.
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ДІЯЛЬНІСНІ ТЕОРІЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ТА ПЕРЕКЛАДУ
Статтю присвячено дослідженню сприйняття, розуміння та інтерпретації іншомовного висловлювання філологом; проаналізовано механізми процесу перекладу, що закладені в діяльнісних теоріях іншомовної
комунікації та перекладу. Перекладацька діяльність розглядається як психолінгвістичний процес, в якому за
допомогою інтерпретуючої діяльності індивіда на базі оригіналу здійснюється мовленнєве смислопородження
тексту, що перекладається.
Ключові слова: діяльнісні теорії перекладу, етнопсихолінгвістичні теорії, лакуни.
Статья посвящена исследованию восприятия, понимания и интерпретации иноязычного высказывания
филологом; проанализировано механизмы процесса перевода, заложенные в деятельностных теориях
иноязычной коммуникации и перевода. Переводческая деятельность рассматривается в качестве психолингвистического процесса, в котором с помощью интерпретационной деятельности индивида на базе оригинала
происходит смыслорождение переводимого текста.
Ключевые слова: деятельностные теории перевода, этнопсихолингвистические теории, лакуны
The article deals with research of perception, understanding and interpretation of foreign expression by
philologist; the mechanisms of interpretation process which are laid into activity theories of foreign communication
and interpretation are analyzed. Interpretational activity is considered as psycholinguistic process in which speech
sense producing of text is being done with help of interpretative activity of individual on the basis of original.
Key words: activity theories of interpretation, ethnic psycholinguistics, lacunas.

Іншомовна комунікативна компетентність складається з багатьох компонентів, які повинні взаємодіяти,
якщо необхідно дійти до повного порозуміння. Взаємозв’язок лінгвістичних, прагматичних та соціокультурних компонентів є необхідною передумовою розуміння іншомовного висловлювання (тексту). Володіння мовою виступає багатокомпонентним, складним, комплексним поняттям, а тому і сучасне перекладознавство є
результатом міждисциплінарних досліджень цілого ряду наук (мовознавства, літературознавства, когнітивної
й експериментальної психології, етнографії). На міжнародному рівні перекладознавство є сьогодні дисципліною, яка характеризується великою кількістю різних поглядів, моделей та результатів досліджень. Для поглиблення знань та розуміння алгоритмів дій перекладачів, різних підходів до здійснення перекладу, сфери їх
застосування та їх ефективності студентам, на нашу думку, необхідно ознайомитись із теоріями та моделями
перекладу.
У представленому короткому огляді ми охарактеризуємо основні напрямки наукових досліджень, які, дозволяють звернутися до діяльнісних механізмів процесу перекладу.
Так, ймовірнісно-прогностична модель Г. Чернова [6] акцентує увагу на специфічно діяльнісних механізмах в умовах здійснення спеціалістом синхронного перекладу. Ми вважаємо, що висунуті автором положення
мають універсальний характер і можуть бути застосовані не тільки до усного, а й до письмового перекладу.
Це стосується й положень щодо актуальності опорних елементів для розуміння перекладачем змісту тексту,
функціонування механізму імовірнісного прогнозування в діяльності студента-філолога.
Г. Чернов був одним з перших, хто звернувся до центрального питання перекладознавства: «Яким чином
перекладач здійснює вилучення змісту повідомлення?» Особливу увагу було приділено підсвідомому смисловому висновку в перекладі, що створює суб’єктивну картину повідомлення у слухача за рахунок взаємодії
семантичної структури повідомлення, фонових знань спеціаліста, а також знань про даний ситуативний контекст [6].
Важливим моментом в даній концепції є те, що фонові знання, про які йдеться, принциповим чином відрізняються від тих, що представлені в контипічній теорії як лексичний фон, і які визначаються багатьма авторами як певна сукупність незрозумілих семантичних часток у загальній семантиці слова. Г.Чернов вводить
в теорію перекладу поняття, запозичені з теорії мовленнєвих актів Г. Грайс, широко використовуючи термін
«імплікатура» – комунікативно-релевантний смисловий висновок, зроблений одержувачем повідомлення на
основі вибору з багатьох наявних у нього пресупозицій.
Г. Чернов стверджує, що будь-яке розуміння ґрунтується, перш за все, на контекстуальній інтерпретації
наших власних мисленнєвих моделей, а розуміння і продукування текстів починається не з перших слів тексту, а з активізації розуміння наявної ситуації, яка слугує стимулом для очікування дещо інших видів текстів
і смислів [6, с. 121-122].
Зосередившись на описі структури синхронної перекладацької діяльності, вважаючи її ізоморфною структурою по відношенню до інтелектуального акту, А. Ширяєв приділяє особливу увагу фазі орієнтування та
виробленню або вибору перекладацького рішення. Вчений вводить поняття «одиниця орієнтування» – частина вихідного тексту, смислове сприйняття якого дозволяє перекладачеві здійснити пошук або вибір перекладацького рішення [7, с. 76]; при цьому одиниця орієнтування набуває для нас принципового значення, адже
це є доказом того, що текст на мові перекладу з’являється не в результаті простого перекодування вихідного
тексту, а його породження зумовлене реалізацією внутрішньої програми висловлювань, яка складається у
свідомості перекладача завдяки орієнтуванню в певній ситуації та особливо в її найважливішому компоненті
– мовленні оратора.
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В роботах О. Крюкова переклад розглядається не як перетворення вихідного тексту, а як породження іншомовного мовлення [3]. Здійснивши низку експериментальних досліджень, вчений пропонує герменевтичну
модель перекладу, яка орієнтується на три основні моменти інтерпретативної концепції автора, а саме:
1) в предметну область прекладознавства має бути включена проблема розуміння. Це означає, що у процесі перекладу фаза розуміння заслуговує не меншої уваги, ніж фаза породження. При цьому у філолога виникає усвідомлення варіативності розуміння, що актуалізує вибір різноманітних стратегій у прийнятті перекладацьких рішень;
2) подальший розвиток мають отримати проблеми мовлення та актуалізації фактичних знань філолога у
процесі перекладацької діяльності.
Слід мати на увазі, що знання мови засновані на механізмах диференціації людської свідомості на мовну
(значення мовних одиниць) та когнітивну (змістову), що містить інформацію, яка не зафіксована в змісті
мовних одиниць. Так, у романі одного з індонезійських письменників мати, переконуючи сина одружитися,
говорить, що він бере в дружини «дочку свого дядька». Для того, щоб передати зміст висловлювання українському читачеві, потрібна для розуміння пресупозиція есплікується перекладачем: «А це за нашими звичаями
вважається дуже достойним». О. Крюков [3, с. 28] пояснює, що дана пресупозиція належить не до мовного
значення окремого слова, а до когнітивної свідомості, де вона представлена у вигляді узагальненого образу
норми поведінки. Подібна інформація фіксується і зберігається в образах предметів, дій, емоційних станів,
поведінки, які групуються у свідомості у вигляді пропозицій – завершених синкретичних моделей. Такі структури мають яскраво виражену національну специфіку, отже, для того, щоб спілкування відбулося, розуміння
між комунікантами було досягнуто, пропозиції в процесі перекладу повинні вербалізуватися адекватними
засобами, які і належить відшукати філологу.
Домінантний сенс концептуальної мовної системи (або тексту) покладено не в інтегративне значення лексем, які його фіксують, а в асоціативно та логічно пов’язаний ряд концептів, які представляють собою сукупність лексем, а також репрезентують домінантний особистісний смисл [4, с. 47]. Елементи домінантного
особистісного сенсу автора є генетично різними, але в межах певного тексту вони гомоморфні та актуалізують певну конкретну авторську позицію. Вибір мовних одиниць, які об’єктивують особистісні смисли, їх
структурне та естетичне оформлення в тексті мотивовані актуальністю цих смислів для автора, і, в кінцевому результаті, актуальністю домінантного смислу. За допомогою домінантних смислів тексту чи сукупності
текстів певного автора можливою є реконструкція його концептуальної системи. Остання визначається В.
Піщальніковою як континуальна система смислів, яка структурується в діяльності індивіда в результаті привласнення: а) конвенціонального досвіду; б) перцептивних процесів; в) власне рефлексії [4, с. 36].
Отже, сприйняття іншомовного висловлювання та його розуміння філологом здійснюється на основі певної
концептуальної системи. На її основі відбувається побудова релевантної структури смислів з використанням
мовних знаків, які виступають як засіб символічної репрезентації, конвенційної орієнтації в концептуальній
системі автора іншомовного висловлювання. Мовний знак, його значення як стабільні компоненти включаються до конструювання сенсу, але сприйняття мовного знаку – лише «точка відліку» («натяк на значення»,
за О. Потебнею) в інтерпретаційному процесі побудови цілісного смислового простору тексту (або іншомовного висловлювання), що починається з осмислення мовного знака і зумовлює виникнення наступного рівня
– розуміння, де здійснюється проникнення «поза межі значення слова». У процесі сприйняття мовного знака
актуалізуються інші складові концепту: його образний, понятійний, емоційний та асоціативний зміст тощо.
І наступний напрямок, представлений психолінгвістичними моделями, має багато спільного з описаними
вище теоріями вилучення сенсу висловлювання (тексту), але звернення до смислосприйняття та подальшого
смислопородження відбувається з урахуванням етно/психолінгвістичного типу учасників перекладацького
процесу. Мова йде про «інтелектуально-емоційний» тип особистості зі специфічною структурою мовної (та
немовної) комунікативної поведінки, зумовленої культурними особливостями того суспільства, до якого дана
особистість належить» [5, с. 81].
Психотип особистості значно впливає на актуалізацію змісту вихідного повідомлення (тексту). Психологи
пояснюють це за допомогою поняття «проекція», під яким розуміють «свідоме чи несвідоме перенесення
суб’єктом власних властивостей, станів на зовнішні об’єкти». Розвиваючи цю точку зору, психолінгвісти посилаються на висунуте В. фон Гумбольдтом і О. Потебнею припущення про зони розуміння, на бібліопсихологічну концепцію М. Рубакіна, згідно з якою зміст тексту – це завжди переконструювання тексту читачем
відповідно до його власної проекції зрозумілого. У результаті формулюється положення про те, що сприйняття та породження будь-якого тексту (висловлювання) є процесом «векторизації», в ході якого понятійно-денотативна, мовна, емоційно-оцінна структура особистого досвіду реципієнта співвідноситься з понятійно-денотативною структурою тексту, який сприймається суб’єктом. При цьому виникає різний ступінь усвідомлення,
модифікації, розширення меж сенсу тексту або навіть його спотворення [1, 5].
Розуміння – це завжди індивідуальний і глибоко суб’єктивний процес «змикання» (А. Брудний) змісту
тексту та змісту свідомості читача, що відбувається на ментальному рівні [2]. Але міжмовний переклад надає
унікальну можливість отримати презентацію з різним ступенем вираження цього «змикання» або навіть його
відсутності в тексті перекладу. Перекладацька проекція тексту, що актуалізується в перекладі, може вказувати на відсутність, часткову або неповну наявність в концептуальній системі перекладача знань, пов’язаних з
об’єктивною реальністю як власної культури, так і культури іншого народу.
При спотворенні читацької проекції тексту в порівнянні з авторською через наявність певних текстових
одиниць, які усвідомлюються неадекватно, неповно, дифузно йдеться про лакуни – сигнали зон неповного
розуміння в тексті. Цей термін повертає нас до поняття культурноспецифічного в професійній діяльності
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філолога. Лакуни розуміються як «сигнали не тільки специфічних реалій, а й специфічних процесів і станів,
що суперечать узуальному досвіду носія тієї чи іншої мови (культури)», як «деякі фрагменти тексту (чи весь
текст), які (який) оцінюються як дещо незрозуміле, дивне, помилкове» [5, с.112]. Лакуна може бути імпліцитною, залишитись непомітною чи інтерпретуватися не так, як це було б типовим для реципієнта культуриджерела. Проблема культурно специфічного не має пов’язуватися виключно з мовними відповідниками, з
місцем мовної одиниці в системі мови. Культурна специфіка індивіда, сформована його оточенням, системою
предметних значень, соціальних стереотипів і когнітивних схем, знаходить відображення в його свідомості,
власне у концептуальній системі.
Отже, діяльнісні та психолінгвістичні підходи в теорії та практиці перекладу виявляються продуктивними
для філолога саме в плані того, що в центрі їх уваги знаходиться комунікативна діяльність учасників спілкування, операції з іншомовним змістом, психологічні механізми виконання цієї діяльності.
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ВІДТВОРЕННЯ МЕТАФОРИЧНИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ
У ДУБЛЬОВАНИХ ПЕРЕКЛАДАХ АМЕРИКАНСЬКИХ ХУДОЖНІХ ФІЛЬМІВ
У статті описано та проаналізовано засоби відтворення метафоричних словосполучень в дубльованих
перекладах американських художніх фільмів, а також визначено найпродуктивніші моделі метафоричних
словосполучень в мові художніх фільмів США.
Ключові слова: метафоричне словосполучення, звуження, функціональна заміна, розширення, перестановка.
В статье описаны и проанализированы приёмы воспроизведения метафорических словосочетаний в
дублированных переводах американских художественных фильмов, а также определены самые продуктивные
модели метафорических словосочетаний в языке художественных фильмов США.
Ключевые слова: метафорическое словосочетание, сужение, функциональная замена, расширение, перестановка.
The article describes and analyses transformations which take place while translating metaphoric word
combinations in dubbed Ukrainian versions of American films, it also defines the most productive metaphoric word
combinations’ models in the language of the USA feature films.
Key words: metaphoric word combination, narrowing, functional change, widening, permutation.

Художній фільм, як твір мистецтва, покликаний виконувати естетичну функцію. Подібним призначенням, а
саме, викликати уявлення, вирізняється метафора – найбільш характерна стилістична одиниця художніх фільмів.
З давніх-давен людина витворювала за допомогою слів картину світу в її образному уявленні, використовуючи різні засоби. У багатьох мовах збереглися давні антропоморфні форми уявлень про навколишній світ,
наприклад, розподіл усіх предметів за ознакою чоловічого або жіночого роду. Це пра-уособлення, маючи
різну культурну природу, по-різному виявляється в різних мовах і в наш час розглядається як відхилення від
стандартного сполучення мовних одиниць, тобто як метафорична одиниця [2, c. 38].
Окрім розподілу метафор (зокрема, тваринних) за гендерною ознакою, перекладацьку проблему становлять відмінності емоційно-оцінювальних асоціацій, пов’язаних з тим чи тим образом тварини, що традиційно
вживається як основа метафори чи метафоричного порівняння. Розглянемо приклади перетворень.
Метафоричне словосполучення your guinea-pig – кроликом («Аліса в Країні Чудес») своїм синтаксичним
перетворенням, тобто застосуванням функціональної заміни та звуження зобов’язане відмінностям в емоційно-оцінювальних асоціаціях. Так, наприклад, специфіка метафоричного вживання слова guinea-pig: в англійській традиції цей образ пов’язаний з безвільністю, поступливістю людини, як беззахисної тваринки, над
якою можна проводити експерименти. В уяві українського менталітету – зазначеними характеристиками наділяють кролика. Скорочення присвійного займенника your пояснюється необхідністю укладання.
У словосполученні: the size of a gerbil – така дрібна мов білка (Аліса в Країні Чудес) розширення структури (N+prep.+N→pron.+A+conj.+N), яке перекладач застосовує задля кращого уявлення про зріст Аліси, досягається за допомогою використання стилістичного прийому порівняння. А піщанку, або пустельного щура
(gerbil), для поліпшення фонетичної відповідності та чіткішого уявлення замінює в перекладі білка. Піщанка,
або пустельний щур (дрібна тварина, довжиною 15 – 30 см., поширена в Африці та теплих районах Азії) є
географічно специфічною лексемою без певних емоційно-оцінювальних асоціацій для українського глядача.
Перекладацький відповідник білка є вдалим, оскільки тварина поширена по всій лісовій зоні Євразії, зокрема – лісопарках України, а тому є близькою українському глядачеві. Цікаво, що відтворення репліки загалом:
You’re not rescuing anyone being the size of a gerbil – кого ти врятуєш, така дрібна, мов білка характеризується
застосуванням антонімічного перекладу, який як прийом синтаксичного перетворення притаманний реченням.
Під час перекладу багатокомпонентного словосполучення in the tin of extremely rare beluga – у бляшанці
надзвичайно дорогої чорної ікри («Знайомство з Факерами 2») розширення досягається за допомогою уточнення чи пояснення іменника beluga, а також за допомогою перенесення значення. Річ у тім, що в уяві пересічного українця швидше виникне асоціація саме з чорною ікрою, аніж з білугою як з чимось надзвичайно
дорогим, а пов’язано це з невеликим попитом на консерви з білуги, оскільки риба є рідкісною і недоступною
широкому загалу, тоді як популярність чорної ікри, яку, як відомо, можна отримати не тільки з білуги, а й з
більш дешевих видів осетрових, незрівнянно більша.
Додавання кількості компонентів в розглянутому випадку стало можливим завдяки репліці за кадром.
Під час перекладу метафоричного словосполучення the damn veggies – головна страва («Форсаж 5») (другий компонент виражено імпліцитно) відбувається зміна лексико-семантичного складу і стилістичного забарвлення, а структура словосполучення (A+N) зберігається. В епізоді задіяний спецагент Люк Хоббс, викликаний
задля того, щоб спіймати трьох утікачів – головних героїв: злочинця Домініка Торетто, сестру Домініка Міу
Торетто та колишнього поліцейського Брайана О’Коннера – та його помічник. Останній повідомляє Люку, що
має дві новини (пов’язані з пошуком утікачів) для нього, хорошу і погану, а той у свою чергу обирає десерт
(тобто хорошу новину) на перше, а цікаве нам словосполучення – як головну страву: Give me the damn veggies
– Давай головну страву («Форсаж 5»). Така функціональна заміна пояснюється вдалим, щодо відтворення
кількості складів, укладанням. Маємо по сім складів в обох репліках і збіг відкритого та закритого голосного
звуку кінця. А емоційно-оцінювальний відтінок вихідного словосполучення помітно нейтралізується в пере© Ю. М. Плетенецька, 2014

304

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

кладі. Отже, функціональна заміна, зокрема зміна лексико-семантичної сполучуваності та стилістичної конотації, можлива, навіть за збереження вихідної синтаксичної структури.
Структурні труднощі виникали і стосовно такої поширеної образної форми англійської мови, як метафоричний епітет (зокрема, у фільмі «Аліса в Країні Чудес», з певним пластом вигаданої лексики), який знаходив
вираження у атрибутивному, субстантивному і навіть дієслівному словосполученні. В таких випадках окрім
опущення елементів вихідної метафори іноді застосовувалась заміна образів.
У словосполученні a Vorpal sword – зрублав-меч («Аліса в Країні Чудес») відбувається функціональна заміна
морфологічного спрямування і звуження – вихідне прикметниково-іменникове словосполучення відтворюється
складним іменником. Слід зазначити, що це словосполучення Льюіс Керрол уперше вживає у вірші «Jabberwocky»
(«Жербельковт» – у перекладі Сергія Ковальчука) до твору «Аліса в задзеркаллі» [5]. Саме цей вірш є його найвідомішою спробою ввести в мову неіснуючі слова, що, проте, підкоряються всім законам мови. А Vorpal є одним
з таких вигаданих слів. Сам Керрол писав: «I am afraid I can’t explain ‘vorpal blade’ for you–nor yet ‘tulgey wood»
[3, c. 195–196]. Отже, в англійській мові такого слова немає, це складене зі шматочків слово, яке в приблизному
перекладі означає – кровожерний друг. Український метафоричний епітет зрублав є вдалим, на нашу думку, відтворенням з погляду дотримання правил лексико-семантичної і синтаксичної сполучуваності та дубляжу.
Словосполучення to do the best Futterwacken – танцювати Брики-Дриги («Аліса в Країні Чудес»), яке в
оригіналі утворене поєднанням інфінітива, прикметника найвищого ступеня порівняння the best, а також неіснуючого слова у формі іменника, потребувало, однозначно, оригінального перекладацького підходу. І таки
справді, переклад виявився не менш колоритним за оригінал. Структурно, крім функціональної заміни, відбувається звуження словосполучення за рахунок скорочення прикметника the best, який усе ж відтворюється
у повній репліці за допомогою складеної форми вищого ступеня порівняння прикметників: You used to do the
best Futterwacken in all of Witzend – Танцював Брики-Дриги краще за всіх у Кмітляндії.
Метафоричне словосполучення to find my true north – відшукати свій полюс («Секс і місто 2») характеризується скороченням прикметника true в перекладі через потребу укладання. Особливий стилістичний статус іменника
north відтворюється без найменших утрат завдяки метафоричності іменника полюс, а закритий голосний /о/ сприяє природності укладання кінця репліки: I’m just trying to find my true north – Я намагаюся відшукати свій полюс.
Функціональна заміна метафоричного словосполучення foul play – погані справи («Пірати Карибського
моря: На дивних берегах») репліки as long as you suspect foul play – якщо ти запідозрила погані справи визначається здебільшого необхідністю укладання кінця репліки крупного плану. Голосний звук /о/ словосполучення оригіналу відтворюється таким самим у перекладі. Крім того, відкритий голосний /е/ іменника play
легко замінюється на відкритий /а/ його відповідника справи. Вдало замінюється і закритий голосний /і/ на /и/.
Переклад антропоніма Wyatt Earp – ковбой («Форсаж 5»), вжитого метафорично, є, на нашу думку, не
зовсім точним, хоч і влучним. Репліка одного з учасників угрупування Дома Торетто стосується спецагента
Люка Хобса: This thing’s already been difficult without Wyatt Earp on our asses – І так тут було невесело, а
тепер ще й ковбой сів на хвіст майже однакова за кількістю складів (20 проти 18) з частковим укладанням
відкритих і закритих голосних звуків. Уаєтт Ерп був американським правоохоронцем, ганфайтером і картярем
часів освоєння американського Заходу, пізніше став помічником маршала і шерифом. Його діяльність була
спрямована на боротьбу з протизаконними діями ковбоїв. Уаєтт, хоча й інколи порушував закон, очолював
угрупування проти ковбоїв, проте сам ковбоєм не був.
Таким чином, відтворення метафоричних словосполучень художніх фільмів вимагало застосування прийомів розширення / звуження, які використовуються у тих випадках, коли міра припущення подібності у
вихідній і перекладній мовах різна, і потребує або експлікації змісту (смислу), який мається на увазі у вихідному тексті, або, навпаки, імплікації словесно вираженого у вихідному тексті (прийом звуження). Прийом
функціональної заміни при перекладі метафор використовується у випадках лексичних або асоціативних розбіжностей між елементами метафори у вихідній мові і мові, якою перекладають.
Найпродуктивнішими моделями метафоричних словосполучень в мові американських художніх фільмів є
A+N та N+prep.+N. У перекладі цих та решти, виявлених нами словосполучень (PII+A, V+A+N, N+V, N+PI,
N/A+V+-ing, prep.+N+prep+Adv.+A+N) структурна формула зазвичай не зберігалася.
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СТРАТЕГІЯ ВІДБОРУ ЛІПСИНК-ВІДПОВІДНИКІВ ЗА ПРИНЦИПОМ ФОНЕТИЧНОГО
СИНХРОНІЗМУ У ДУБЛЯЖІ АНГЛОМОВНИХ АНІМАЦІЙНИХ ФІЛЬМІВ УКРАЇНСЬКОЮ
У статті розглядається головний вид синхронізму ліпсинк-відповідника – фонетичний синхронізм, виокремленні перекладацькі способи досягнення фонетичного синхронізму ліпсинк-відповідників у дублюванні
англомовних анімаційних фільмів українською.
Ключові слова: дублювання, ліпсинк-відповідник, фонетичний синхронізм.
В статье рассматривается главный вид синхронизма липсинк-соответствия – фонетический синхронизм,
проанализированы переводческие способы достижения фонетического синхронизма липсинк-соответствий в
дубляже англоязычных анимационных фильмов на украинский.
Ключевые слова: дублирование, липсинк-соответствие, фонетический синхронизм.
The article is devoted to the analysis of phonetic synchronism as a main type of synchronization of a lip-synchequivalent; the main translation methods of achieving phonetic synchronism in dubbing of American cartoons into
Ukrainian are being analyzed.
Key words: dubbing, lip-synch-equivalent, phonetic synchronism.

Актуальність статті зумовлена нагальною необхідністю перекладознавчих досліджень стратегій відбору
ліпсинк-відповідників у дублюванні англомовних анімаційних фільмів в Україні, зважаючи на велику популярність американських анімаційних фільмів, які зазвичай дублюються, на тлі занепаду українських анімаційних студій. Попри наявність перекладознавчих розвідок, присвячених дослідженню певних особливостей
дублювання як виду кіноперекладу (Ф. Чаум, Р. Пекуін, Дж-М. Луйкен, С. Козлофф, З. Петтіт, Р. Агост,
В.Є. Горшкова, М.С. Снеткова, С.С. Назмутдинова, Р.О. Матасов, Ю.М. Плетенецька, Т.Г. Лукьянова, Т.І.
Малкович, А.П. Мельник, А.Є. Кулікова, В.В. Конкульовський), ґрунтовних досліджень стратегій відбору
ліпсинк-відповідників у дублюванні англомовних анімаційних фільмів не проводилось. У зв’язку з цим, мета
статті полягає у аналізі фонетичного синхронізму як головного виду синхронізму ліпсинк-відповідників на
матеріалі дубльованих перекладів американських анімаційних фільмів українською.
Ліпсинк-відповідник [3] – це слово чи словосполучення мови оригіналу, функціонально рівнозначне відповідному вхідному слову чи словосполученню, яке відповідає принципам фонетичного, драматичного та
семантичного синхронізму у дубльованому перекладі.
Фонетичний синхронізм – це першочергове правило дублювання, тому іншими видами синхронізму можна пожертвувати з метою забезпечення фонетичного синхронізму [№5]. Фонетичний синхронізм полягає в
адаптації перекладу до артикуляційних рухів акторів на екрані, особливо в крупних та гранично крупних
кадрах. Крім того, фонетичний синхронізм повинен відповідати візуальному зображенню відеоряду [5].
Досягнення якісного фонетичного синхронізму у дублюванні анімаційних фільмів передбачає дотримання
наступних правил:
1) дотримання коду кадру при перекладі. Найбільші рівень фонетичного синхронізму потребують крупні
та гранично крупні кадри [4, p. 129-141], які особливо гарно видно в IMAX.
2) щоб отримати ефект природної вимови, текст перекладу повинен співпадати, за кількістю складів та за
ключовими фонемами, а саме губними приголосними, відкритими та огубленими голосними [4, p. 129-141].
3) кількість складів ліпсинк-відповідника повинна відповідати кількості складів відповідного вхідного
слова з метою досягнення ізохронізму [2, с. 51].
Стратегія відбору ліпсинк-відповідника за принципом фонетичного синхронізму полягає у порівняні вхідних і вихідних реплік за ступенем співпадіння тривалості їх звучання та ступені співпадіння їх артикуляційних характеристик. В межах цієї стратегії репліки класифікуються за наявністю повного, часткового чи
нульового фонетичного синхронізму.
Аналіз якості відбору ліпсинк-відповідників за принципом фонетичного синхронізму ми пропонуємо проводити за міжмовними перетвореннями Бархударова Л.С., які він поділяє на 4 типи: перестановки, заміни,
додавання, вилучення [1, с. 118].
Під повним або практично повним фонетичним синхронізмом ліпсинк-відповідників ми розуміємо ліпсинк-відповідники, які характеризуються повним або практично повним співпадінням ключових фонем
(губних приголосних, лабіалізованих та відкритих голосних), повним або практично повним співпадінням
ізохронізму. В результаті проведення статистичних підрахунків ми дійшли висновку, що лише 6% ліпсинквідповідників характеризуються повним фонетичним синхронізмом та найчастіше досягається за допомогою:
1. Транскодування омонімів та слів іншомовного походження (73%): i.e. Po! / По, Ken! / Кен; surprise /
сюрприз; music, maestro / музику, маестро.
2. Дослівного перекладу (17%): i.e. Nice! / Клас.
3. Трансформаційного перекладу (10%): i.e. Thank You / Дякую.
Невеликий відсоток ліпсинк-відповідників, які характеризуються повним фонетичним синхронізмом у дубляжі англомовних анімаційних фільмів українською, ми пояснюємо різницею у фонетичній, лексичній та
граматичній будовах англійської та української мов.
© О. В. Полякова, 2014
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Частковий фонетичний синхронізм ліпсинк-відповідників полягає у повному або практично повному
співпадінні ізохронізму та частковому співпадінні ключових фонем ліпсинк-відповідників. В результаті проведення статистичних підрахунків ми дійшли висновку, що 89% вихідних реплік характеризуються частковим фонетичним синхронізмом.
Частковий фонетичний синхронізм досягається головним чином завдяки використанню наступних перекладацьких трансформацій:
1. Заміни (63%):
1.1. Найчастотнішими серед замін є лексичні заміни (68%), що пояснюється прагматичною адаптацією
ліпсинк-відповідників.
1.1.1. Антонімічний переклад: i.e. Nobody works harder than bees / Хто працює важче за бджіл?; Keep
moving / Не зупиняйтесь.
1.1.2. Генералізація: i.e. You’ve got at least 48 hours! / Ти ще маєш аж дві доби; At the first sing of trouble,
I’ll give you a signal / У разі небезпеки, я дам вам сигнал.
1.1.3. Компенсація: i.e. In the face? / В пику?; Start talking / А ну колись.
1.1.4. Конкретизація: i.e. You’ll need this / Сокиру бери; I can’t feel my feet / Я лап не відчуваю.
1.1.5. Заміна наслідку причиною і навпаки: i.e. I can’t wait / Швидше б уже; What do you mean / Не розумію.
1.2. Синтаксичні заміни (20%).
1.2.1. Заміна простого двоскладового речення простим односкладовим дієслівним / іменниковим: i.e. You
have to show me / Покажи мені; It takes two minutes / Рівно дві хвилини.
1.2.3. Заміна складного речення простим: i.e. I hope you are not overfeeding him / Не перегодуй його; I know
how you feel / Я тебе розумію.
1.3. Заміна членів речення (7%): i.e. You’ve got 30 seconds to return my faires / У тебе є 30 секунд, щоб повернути моїх фей.
1.4. Заміна форм слова (3,10%): i.e. That’s a rumor / Це плітки.
1.5. Заміна частин мови (1,9%): Mountains are safe / Гори – це безпека.
2. Вилучення (14%):
2.1. Вилучення означення: i.e. Choose your opponent / Вибирай суперника; Hold your nose / Носа затуляй.
2. 2. Вилучення додатка: i.e. Help me / Рятуйте; Everybody knows, stug someone, you die / Усім відомо, що
як вжалиш – то помреш.
2.3. Вилучення обставини: i.e. What’s happening here? / Що відбувається?; We’re starting work today / Перший робочий день.
2.4. Вилучення вставного слова (конструкції): i.e. Please, come back tomorrow / Повертайся завтра.
3. Перестановки (8%): i.e. I’ll protect you / Я тебе захищу; They don’t see me / Мене не бачать.
4. Додавання (2%): i.e. What are you doing? / Що ти в біса робиш?; It is destiny / Це твоя доля.
5. Дослівний переклад (13%): i.e. I broke your iPod / Я поламав твій iPod; I’m a rotten egg / Я тухле яйце.
Нульовий фонетичний синхронізм ліпсинк-відповідників – це синхронізм при якому повністю порушується ізохронізм реплік, тобто вхідна репліка вдвічі довша чи вдвічі коротша за вихідну, що призводить до повного
неспівпадіння ключових фонем. Нульовий фонетичний синхронізм допускається у дальніх та середніх кадрах
та у динамічних сценах, оскільки в цих кадрах не помітно артикуляцію анімаційного персонажу. В результаті
проведення статистичних підрахунків ми дійшли висновку, що лише 5% вихідних реплік характеризуються
нульовим фонетичним синхронізмом: i.e. Keep your hands and antennas inside the tram at all times (15 складів) /
Прохання не висовувати з вагончиків вусики. Просьба не высовывать из вагончиков усики (30 складів).
Серед рекомендацій, щодо підвищення якості фонетичного синхронізму ми пропонуємо наступні:
2.1. За умови наявності інтернаціоналізмів, використовувати відповідні транскодовані форми ліпсинк-відповідників: i.e. репліку Mayday! Mayday! Bee’s going down! / CОС. СОС. СОС. Бджола падає варто перекладати Мейдей. Мейдей. Бджола падає.
2.2. Використовувати трансформаційний переклад: i.e. репліку No way / Я в шоці варто перекладати О,
Боже.
2.3. Використовувати дослівний переклад: i.e. репліку Comprende? / Ферштейн? варто перекладати Компренде?
Таким чином, проаналізувавши стратегію відбору ліпсинк-відповідників за принципом фонетичного синхронізму, ми дійшли висновку, що повний фонетичний синхронізм ліпсинк-відповідників зустрічається у 6%
вихідних реплік, частковий фонетичний синхронізм – у 89% вихідних реплік, нульовий фонетичний синхронізм – у 5 %.
Повний фонетичний синхронізм досягається за допомогою транскодування омонімів та слів іншомовного
походження (73%), дослівного перекладу (17%) та трансформаційного перекладу (10).
Частковий фонетичний синхронізм досягається за допомогою трансформаційного перекладу (77%): заміни (63%); вилучення (14%), перестановки (8%); додавання (2%) та дослівного перекладу (13%).
Перспектива подальших досліджень полягає у аналізі впливу підстратегій відбору ліпсинк-відповідників
за принципами семантичного та драматичного синхронізму на якість стратегії відбору ліпсинк-відповідників
за принципом фонетичного синхронізму.
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Розкриття функцій модальності під час перекладу англійського тексту
У статті розглянуто функціональні особливості англійських модальних дієслів, які розкриваються під
час їх перекладу українською мовою. Зауважено на вагомості модального дієслова, яка полягає в тому, що
несе в собі ставлення мовця до дійсності. На прикладах американської художньої літератури та їх перекладі
наголошена різноплановість функцій модальних дієслів. Автором зауважено, що модальні дієслова є засобом
вираження різних видів емоцій, але з морфологічного боку вони не позначають дії чи певного стану. Відповідно
до ролі в реченні модальні дієслова є службовими частинами речення та ніколи не виступають у ролі самостійного члена речення. Визначено, що основним моментом під час перекладу англійських модальних дієслів є
передача значення модальності.
Ключові слова: модальне дієслово, модальність, переклад, семантичний аспект, функціональність, художній текст
В статье рассмотрены функциональные особенности английских модальных глаголов, которые
расскрываются при их переводе на украинский язык. Подчеркнута значимость модального глагола, которая
заключается, в том, что он несет в себе отношение говорящего к действительности. На примерах американской художественной литературы и ее переводе подчеркнута разноплановость функций модальных глаголов. Автором отмечено, что модальные глаголы являются способом выражения различных видов эмоций,
но с морфологической стороны они не обозначают действия или определенного состояния. Соответственно
своей роли в предложении, модальные глаголы являются служебными частями предложения. Определено, что
основным моментом при переводе английских модальных глаголов является передача значения модальности.
Ключевые слова: модальный глагол, модальность, перевод, семантический аспект, функциональность,
художественный текст.
The article deals with the functional peculiarities of English modal verbs which are disclosed during their translation
into Ukrainian. The attention has been paid on the importance of a modal verb which lies in the fact that it includes
speaker’s attitude to reality. The diversity of the of the functions of modal verbs has been shown on the examples
of American literature and their translation. The author has noticed that modal verbs are the way of expressing of
different kinds of emotions but from the morphological side they don’t denote any action or state. According to the
role in the sentence modal verbs serve as functional part of the sentence and they never serve as notional part of
the sentence. The delivering of the meaning of modality has been determined to be the principal moment during the
translation of English modal verbs.
Key words: modal verb, modality, translation, semantic aspect, functioning, fiction text.

Лінгвістика пройшла довгий шлях у вивченні модальності, ґрунтуючись на досягненнях логіки, семіотики
та психології. Вона вважається однією з найбільш суперечливих лексико-граматичних категорій, і саме тому
привертає увагу вчених із другої половини ХХ століття. Велику значущість на сучасному етапі розвитку
лінгвістики має проблема еволюції модальності в різних мовах, бо вона є центральною мовною категорією та
носить універсальний характер.
Метою статті є дослідження функцій англійських модальних дієслів, які розкриваються у процесі перекладу на українську мову. Актуальність проблеми полягає в тому, що модальність, як лексико-граматична
категорія, викликає багато труднощів у процесі перекладу та при дослідженні її функціональності. Це, насамперед, пов’язано із розбіжністю засобів виразу модальності в англійській та українській мовах, що призводить до неповного або неточного її розкриття під час перекладу. Проблемі модальності присвячено значну кількість лінгвістичних робіт, але попри цей факт багато сторін цієї проблеми залишаються недостатньо
вивченими та потребують подальшого дослідження. Важливість розв’язання таких проблем, як модальність,
пояснюється тим фактом, що мова є не тільки необхідним засобом спілкування, але й засобом впливу одних
людей на поведінку та діяльність інших. Саме тому дослідники продовжують вивчати проблему модальності,
яка відображає суб’єктивні та об’єктивні відносини в мові.
Предметом дослідження є переклад модальних дієслів з англійської на українську мову.
Об’єктом дослідження є модальні дієслова як одиниці засобу виразу модальності.
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що розглядаються особливості перекладу модальних дієслів на прикладах художньої літератури англійської мови, підкреслюється їх значуща роль у контексті, розкриваються їх функції у процесі перекладу.
Значна кількість дослідників займалися питанням модальності. Зокрема, лексико-граматичний бік досліджували Д. Остін, Г. Іпсен, Ф. Пальмер. Питанням передачі модальності під час перекладу займалися такі
дослідники: Ж. Дарбельне, Я. Рецкер, Ж. Віне.
Найбільш розповсюджене визначення мовної модальності полягає в тому, що ця категорія виражає повідомлення з погляду мовця. Модальність охоплює граматичні засоби, які закріпилися в граматиці завдяки
призначенню мови як засобу спілкування та забезпечують доступність думки, що повідомляється. Згідно з
В.В. Виноградовим, модальність, передусім, виявляє себе в реченні. Вона передається всіма значеннями та
відтінками, які виражаються синтетичними та аналітичними формами способів дієслів [2, с. 8].
«Модальність – (англ. modality) понятійна категорія зі значенням ставлення мовця до змісту висловлювання та відношення змісту висловлювання до дійсності (відношення повідомляємого до його реального втілен© Ю. С. Правдівцева, 2014
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ня), яка виражається різними граматичними та лексичними засобами, такими, як модальні дієслова, інтонація
тощо» [3, с. 277].
Дослідники виділили 2 види модальності: об’єктивну та суб’єктивну.
Об’єктивна модальність відобража ставлення мовця до дійсності зпогляду особи, яка говорить; суб’єктивна
модальність відобража засоби кваліфікації мовцем об’єктивного змісту свого повідомлення. Про важливість
модальності зазначав Ш. Балі:
«Модальність – душа речення. Як і думка, вона утворюється здебільшого у результаті активної операції
мовця, відповідно, не можна надавати великого значення висловлюванню, якщо в ньому не виявлено будь-яке
вираження модальності» [1, с. 416].
Вибір засобу особистісної оцінки залежить від комунікативного наміру мовця. Його завданням, у цьому
випадку, є вибір серед мовних засобів саме тих, що відповідають ситуації, яка склалася перед ним. Саме тому
немає жорстких обмежень під час вибору певного засобу виразу модального компоненту в тексті, хоча треба
ураховувати ті обмеження, які несуть за собою мовні правила та властивості, на ґрунті яких будується текст.
Суб’єктивна оцінка інформації може бути представлена в тексті різноманітними мовними засобами: інвертованим порядком слів, різними формами присудка, прикметниками та прислівниками із модальним забарвленням, модальними дієсловами та їх еквівалентами тощо.
У художньому тексті використовуються всі названі мовні засоби вираження суб’єктивної модальної оцінки. Вибір засобів для певного тексту зумовлюється комунікативними завданнями, особистісними якостями
автора та його емоційним станом.
Суб’єктивна модальність протиставляється об’єктивній, але водночас і доповнює її.
Модальними дієсловами в англійській мові є may, can, shall, ought to, must, should, need, dare, would, will.
До цієї ж категорії дієслів відносяться особові та безособові форми дієслів to have та to be, а саме в деяких випадках їх уживання. Загалом, цю категорію можна охарактеризувати, як невелику групу службових слів, які
мають характерні семантичні та граматичні відмінності.
Говорячи про семантичний аспект, зазначимо, що модальні дієслова на відміну від звичайних дієслів, не
позначають ані дії, ані стану, але водночас вони є засобом вираження модальних значень різних видів емоцій.
Синтаксично, відповідно до своєї ролі в реченні, модальні дієслова є службовими частинами речення і
ніколи не самостійними. Вони поєднуються з інфінітивом, разом утворюючи модальний присудок (compound
modal predicate).
Модальні дієслова в англійській мові відображають ставлення дієслова-підмета до дійсності. Цей тип модальності, на відміну від модальності, яка виражається способом дієслова, є суб’єктивною, тобто виражає
суб’єктивне ставлення мовця до висловлювання.
Морфологічно модальні дієслова називають недостатніми, бо вони не мають певних форм, які є характерними для звичайного дієслова, а саме: вони не мають безособових, перфектних часових форм,та форм
майбутнього часу. Утворюють негативну та запитальну форми без допоміжного слова to do та не мають закінчення в третій особі однини. Отже, усе це говорить про те, що модальні дієслова є модальними за значенням,
службовими за функцією та недостатніми за формою. У системі дієслова вони посідають проміжне місце між
повнозначними (смисловими) та службовими дієсловами.
Під час перекладу не досить важливо, в якому вигляді виражена модальність – окремим дієсловом чи
побудовою висловлювання загалом. Розбіжність засобів вираження модальності в різних мовах призводить
до заміни її категорії, в багатьох випадках ця заміна стає обов’язковою. Закономірності замін, насамперед,
зумовлюються функцією модальності висловлювання та нормами мови.
Модальність є одним з обов’язкових елементів висловлювання. Отже, переклад не може вважатися повноцінним, якщо в ньому немає модальності тексту. Перед перекладачем постають різного роду проблеми – синтаксичні та лексико-граматичні. У різних контекстах англійські модальні дієслова виконують різні функції,
які передаються і під час їх перекладу:
«But even so, I should think she’ll repay them by the time she’s twenty» [6, с. 24].
Наведений приклад можна перекласти так: «Але навіть якщо так, мені варто замислитись, що вона виплатить їх, коли їй буде двадцять».
У цьому випадку модальне дієслово should відобража волю мовця, яка спрямована на самого себе.
У наступному прикладі should у додатковому підрядному реченні виражає не повинність, а підкреслену
емоційність усього висловлювання загалом. Можна сказати, що в цьому контексті should має свого роду зворотню дію, бо це модальне дієслово підсилює експресивність підмета головного речення та відображається
лише в перекладі останнього.
«It is ironical that war should have succumbed to its own perfected technology» [8, с. 2].
Переклад речення звучить так: «Яка іронія долі, що удосконалення військової техніки знищило війну!»
Зазначимо, що в книжно-літературному стилі модальні дієслова may та might з інфінітивом дуже часто
виконують функцію здогадки щодо передбачуваної ситуації:
«She walked slowly to the door, but the colonel stopped to say a word to a Swiss who might have been a local att
orney» [8, с. 207].
Цей приклад модальності в реченні перекладається так: «Вона повільно йшла до дверей, але полковник
зупинився, щоб поговорити зі швейцарцем, якого можна було прийняти за місцевого адвоката».
Особливим випадком, який зазвичай не зазначається у граматиках, є вживання may та might для позначення дії, яке було на межі, щоб відбутися, але не відбулося:
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«Due to unhealthy conditions in the American fertilizer industry my health was badly injured and I might have lo
st my sight» [4, с. 42].
Переклад наведеного речення звучить так: «Через антисанітарійні умови на американських заводах добрива, моє здоров’я було підірвано, і я ледве не втратив зір».
Окрім позначення звичної, повторювальної дії, поєднання дієслова will та would з інфінітивом (здебільшого перфектним) можуть використовуватися як функція припущення, відображеного у ввічливій формі, тому
така конструкція у більшості випадках трапляється у промовах, наукових працях тощо.
«The reader who has studied the foregoing pages with attention will have obtained a fairly correct notion of the l
anguage spoken by our ancestors» [7, с. 30].
Український переклад речення звучить так: «Читач, уважно вивчавший попередні сторінки, мав отримати
доволі чітке уявлення про мову, на якій говорили наші пращури».
У наведеному прикладі припущення межує зі впевненістю, та, що характерно для цієї конструкції, істинність цього припущення може бути негайно перевірена.
Говорячи про дієслова must та ought to, зазначимо, що вони можуть перекладатися однаково, коли виражають повинність, бо українською модальний відтінок, який є характерним другому дієслову, зазвичай уточнюється контекстом. В іншому випадку, коли дієслово must використовується для вираження передбачуваної дії
або стану, є необхідність передачі відмінності функцій цих двох дієслів:
«There is no man today, military or civilian, who does not deplore Flanders offensive of 1917 not merely as a go
od idea badly bungled but as a rash and ill conceived venture impossible of execution under circumstances which mu
st have been known or ought to have been known to those who planned it». [5, с. 106].
Українською мовою наведений приклад звучить так: «Тепер не знайдеться жодного військового або громадського спеціаліста, хто не засуджував би наступ 1917 року у Фландрії, при цьому не як гарну ідею, занапащеною поганим виконанням, але як необачний та поганий намір, зовсім нездійсненний в умовах, які повинні
були бути відомими та не могли не бути вдомими тим, хто замислив цей наступ».
У цьому реченні Ought to have been known означає моральний обов’язок, водночас, коли must have been
known – припущення, може межувати зі впевненістю. Саме так розцінював Ллойд Джордж відповідальність
Британського Верховного командування за недбалий та трагічний бій у Пашендельських болотах. У перекладі
впевненість у безглуздості цієї операції відображається у словах: «не могли не бути відомими».
Отже, проаналізувавши функції модальних дієслів та важливі аспекти їх перекладу в англійському тексті,
можна дійти висновку, що модальність є невід’ємною частиною художнього тексту, бо в ній уміщено ставлення мовця до дійсності. Морфологічно модальні дієслова називають недостатніми, семантично вони не позначають ані дії, ані стану, на відміну від звичайних дієслів, але водночас вони є засобом вираження модальних
значень різних видів емоцій. Модальне дієслово в контексті одного тексту може виконувати різні функції.
Під час перекладу тексту, який містить модальні дієслова, дуже важливо передати значення модальності, бо в
іншому випадку донесення смислу буде неповним. Перспективою для подальшого дослідження залишається
більш поглиблене вивчення функції модальності в різних контекстах та різних літературних стилях англійської мови.
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ВІДТВОРЕННЯ В ПЕРЕКЛАДІ АНГЛОМОВНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЖАХІВ
ЗАСОБІВ ОПИСУ ЕМОЦІЙ ГЕРОЇВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ
У статті розглянуто проблему відтворення опису емоцій героїв у жанрі літератури жахів, що є одним
із базових жанрово-композиційних ознак зазначеного жанру. Виокремлено елементи емоційного контексту
та перекладацькі прийоми, якими користуються перекладачі в процесі відтворення емоційного контексту в
художньому творі.
Ключові слова: емотивність, переклад, література жахів, деталізація у описах емоцій.
В статье рассмотрена проблема передачи описания эмоций героев в жанре литературы ужасов, что
являет собой один из базисных жанрово-композиционных признаков художественного текста. Выделено
элементы эмоционального контекста и переводческие приемы, используемые переводчиками в процессе передачи эмоционального контекста в художественном произведении.
Ключевые слова: эмотивность, перевод, литература ужасов, детализация в описании эмоций.
The article deals with rendering of emotions in horror literature, which is considered to be one of the basic genre
and structure peculiarities of a text. Emotional context elements and translation techniques used by translators while
translating emotions in horror literature have been figured out.
Key words: emotions, translation, horror literature, detalization in emotions description.

Однією з важливих текстових категорій прийнято вважати категорію емотивності тексту. Емотивність
художнього тексту апелює до відчуттів та сфокусована на отриманні емоційної віддачі у читача, тим самим
забезпечуючи більш глибоке розуміння змістово-фактуальної, концептуальної та підтекстової інформації.
Варта уваги й естетична функція емотивності, яка прагматично впливає на читача, змушуючи його чи то переживати чи співчувати з героями.
Емоції ставали об’єктом дослідження у працях А. Вежбицької, В.Г. Гака, Дж. Лакоффа, Н.А. Красавського, В.В Леонтьєва, В.І. Шаховського, та ін. Як відомо, існує безліч підходів до тлумачення поняття емоцій,
як і до будь-якого іншого лінгвістичного феномена. Однак, В.І. Шаховський вніс ясність та певні корективи
у безліч наявних визначень та зазначив, що емотивний текст – це висловлювання в рамках одного або більше
речень, що емоційно описує реальність, фактуальну інформацією і емоційну, з допомогою якнайменше одного емотивного засобу, що виражає певну емоцію» [2, с. 44].
У річищі сучасних філологічних розвідок, чільне місце посідає вивчення функціонування емотивності
як жанрово-композиційної складової твору, однак феномен емотивності потребує подальшого вивчення, зокрема у перекладознавстві. Перекладознавчий погляд на проблему емотивності є особливо актуальним, адже
сьогодні перекладознавчі студії тяжіють до розробки стратегій і тактик відтворення того чи того явища художнього тексту.
Мета статті – виокремити засоби опису емоцій героїв в жанрі літератури жахів та дослідити їх перекладознавчий потенціал.
Аналіз фактологічного матеріалу дослідження, яким слугували твори англомовних письменників, що працюють в напрямку жанру літератури жахів, дав змогу виокремити базові ідеї, на які посилаються автори оригіналу вищезгаданого жанру у процесі творення емоцій героїв у творі, а саме:
– використання негативно-забарвленої лексики;
– використання гри контрастів під час опису емоцій;
– фокус автора оригіналу на таких ключових лексемах, як «очі», «кров» та «серце», які максимально допомагають створити атмосферу страху та описати негативні емоції.
Розглянемо, як приклади ілюструють вищезгадані тенденції та чи може бути звинувачений перекладач у
деяких несанкціонованих вторгненнях в оригінал. Ось перший приклад:
I could not see any cause for it, for the howling of the wolves had ceased altogether. But just then the moon,
sailing through the black clouds, appeared behind the jagged crest of a beetling, pine-clad rock, and by its light I saw
around us a ring of wolves, with white teeth and lolling red tongues, with long, sinewy limbs and shaggy hair. They
were a hundred times more terrible in the grim silence which held them than even when they howled. For myself, I felt
a sort of paralysis of fear. It is only when a man feels himself face to face with such horrors that he can understand
their true import [5]. Я ніяк не міг зрозуміти причини, оскільки завивання вовків припинилося; але цієї ж миті
я при світлі місяця, що визирнув крізь темні хмари, побачив навкруги нас кільце вовків з білими зубами, висолопленими червоними язиками, довгими м’язистими лапами, вкритими грубою шерстю. Вони були в сто разів
страшніші тепер, коли їх охопило жахливе мовчання, навіть страшніші ніж тоді, коли вили. Щодо мене, то
я від страху не міг ворухнути ні рукою, ні ногою і втратив голос. Усю силу подібного страху людина може
зрозуміти, тільки опинившись віч-на-віч із таким жахом [1, c. 20].
Приклад з твору Б. Стокера «Дракула» ілюструє опис емоцій героя в той час, коли він опинився в кільці вовків. Автор оригіналу використовує негативно-забарвлену лексику аби якомога точніше передати емоційний стан героя та сюжетне напруження текстової тканини. Прослідковується елімінація деяких частин
уривку в ПТ, а саме «behind the jagged crest of a beetling, pine-clad rock», що, на нашу думку, є необдуманим
вторгненням перекладачем у оригінал, адже детальний опис емоцій автором оригіналу є умисним нагнітан© А. О. Раті, 2014
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ням атмосфери страху, що є характерною особливістю жанру літератури жахів. Викликає перекладознавчий
інтерес речення «For myself, I felt a sort of paralysis of fear», що в ПТ відтворено: Щодо мене, то я від страху
не міг ворухнути ні рукою, ні ногою і втратив голос. Очевидним видається описовий переклад з елементами
деталізації. Автор оригіналу спираючись на контекст, а не на максимальну ясність конкретно взятої лексичної
одиниці передає емоцію героя, де підтекстово розкриває її в підсвідомості читача. Перекладач, в свою чергу,
втрачає «компактний» англійський оригінал і розкриває реципієнту деталізований зміст фрази, закладеної
автором оригіналу у твір. Експліцитність перекладу емоцій українською є типовою перекладацькою тактикою
у зв’язку з тяжінням української мови до максимального роз’яснення будь-яких явищ, уникнення недомовок.
Далі по тексту:
The sight seemed to paralyze me, and the shovel turned in my hand and glanced from the face, merely making a
deep gash above the forehead. The shovel fell from my hand across the box, and as I pulled it away the flange of the
blade caught the edge of the lid which fell over again, and hid the horrid thing from my sight. The last glimpse I had
was of the bloated face, blood-stained and fixed with a grin of malice which would have held its own in the nethermost
hell [5]. Їх погляд паралізував мене; моя рука здригнулася, і лопата, ковзнувши повз нього, встромилася в
дерево біля лоба. Коли я спробував висмикнути її, держак зачепив кришку, вона впала на місце. Останнє, що
я побачив, було набрякле кров’ю обличчя, перекривлене гримасою ненависті до всього живого, яке палало
пекельним полум’ям [1, c. 60].
Наступний приклад демонструє опис емоцій героя та викликає перекладознавчий інтерес у порівнянні
з попереднім. Автор оригіналу ідентично до попереднього уривку використовує лексему «to paralyze», яку
перекладач відтворює лексемою «паралізував», створюючи відносну кореляцію. Попередній приклад відтворення лексеми «to paralyze» ілюстрував описовий переклад з елементами деталізації, тоді як цей приклад
демонструє «компактний» переклад. Ми, в свою чергу, погоджуємось з перекладачем у виборі перекладацької
тактики, адже в наступних реченнях уривка надається інформація стосовно тих частин тіла, яких герой не відчував під впливом напружених емоцій. Соматична лексика використана автором оригіналу, що має негативне
забарвлення деталізовано описує емоції героя в момент, коли він побачив набрякле кров’ю обличчя. Усі елементи опису емоцій героїв в ПТ відтворені адекватно.
Розглянемо наступний приклад опису емоцій героя з твору М. Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей»:
Nothing is more painful to the human mind, than, after the feelings have been worked up by a quick succession of
events, the dead calmness of inaction and certainty which follows, and deprives the soul both of hope and fear. Justine
died; she rested; and I was alive. The blood flowed freely in my veins, but a weight of despair and remorse pressed
on my heart, which nothing could remove. Sleep fled from my eyes; I wandered like an evil spirit, for I had committed
deeds of mischief beyond description horrible, and more, much more (I persuaded myself), was yet behind. Yet my
heart overflowed with kindness, and the love of virtue. I had begun life with benevolent intentions, and thirsted for the
moment when I should put them in practice, and make myself useful to my fellow-beings. Now all was blasted: instead
of that serenity of conscience, which allowed me to look back upon the past with self satisfaction, and from thence to
gather promise of new hopes, I was seized by remorse and the sense of guilt, which hurried me away to a hell of intense
tortures, such as no language can describe [4]. Ніщо так не обтяжує на, як після бурхливих страшних подій
мертвий спокій бездіяльності – та ясність, де вже немає місця ні страху, ні надії. Жустіна знайшла вічний
спокій; а я жив. Кров вільно струмувала в моїх жилах, але серце давила туга й каяття, яких ніщо не могло
полегшити. Сон тікав від мене, я блукав, наче злий дух, бо справді вчинив нечувані злодійства, і ще більше,
набагато більше випадало мені попереду. А тим часом душа моя була сповнена любові і прагнення до добра.
Я вступив у життя з високими помислами, я прагнув їх здійснити і давати користь ближнім. Тепер усе зруйнувалося; втративши чисту совість, що дозволяла мені вдоволено озиратися на минуле і з надією дивитися
вперед, я поринув у пекельні страждання. [3, c. 418-419].
Текст оригіналу розкриває реципієнту подвійну природу емоцій героя. Розчарованість у тому, з якими
благими та добрими помислами людина іде у світ, а в результаті на які жорстокі та неприємні почуття вони
перетворюються проходить центральною лінією через вищезгаданий уривок. Використання автором негативно-забарвленої лексики, а також метафор та порівнянь, на кшталт «sleep fled from my eyes» та «I wandered like
an evil spirit», що додають текстовій тканині більше емоції страху та сюжетного напруження, а також позитивно-забарвленої лексики «Yet my heart overflowed with kindness, and the love of virtue» автор творить емоцію
героя базуючись на контрастній грі. Використання автором соматичної лексики та лексики на позначення
такого органу тіла як серця, а також на позначення крові, яка струмувала в жилах героя автор створює максимально прийнятний контекст для того, аби викликати у реципієнта подібного роду емоції, що диктується
досліджуваним жанром. Усі елементи опису емоцій героя в ПТ відтворені адекватно.
Трохи далі по тексту:
I entered the room where the corpse lay, and was led up to the coffin. How can I describe my sensations on
beholding it? I feel yet parched with horror, nor can I reflect on that terrible moment without shuddering and agony.
The examination, the presence of the magistrate and witnesses, passed like a dream from my memory, when I saw the
lifeless form of Henry Clerval stretched before me. I gasped for breath; and, throwing myself on the body [4]. Одначе
якими словами описати мої почуття, коли я підійшов до загиблого? У мене губи пересохли від жаху, волосся
стало дибки, бо я побачив – о страшна мить! – безживне тіло Анрі Клерваля. Горло мені перехопив спазм;
упавши на тіло…..[3, c. 485]
Приклад ілюструє опис емоцій героя власне самим героєм. Розмова героя з читачем та опис із власних уст
готує реципієнта до неочікуваних подій. Герой задає собі риторичне питання стосовно того, що він відчував
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на яке потім дає повну відповідь. Цікавим в перекладознавчому аспекті видається наступне речення: I feel yet
parched with horror, nor can I reflect on that terrible moment without shuddering and agony, що в ПТ відтворено:
У мене губи пересохли від жаху, волосся стало дибки. Очевидною видається конкретизація з боку перекладача, адже ані про губи, ані про волосся в тексті оригіналу мова не йшла. На нашу думку, це є недалекоглядне
рішення, оскільки такого роду деталізація емоції призводить до перекладацьких покручів, викривлення змісту
першоджерела та внесення своїх корективів в авторів задум, що в свою чергу порушує жанрово-композиційну
єдність твору.
Розглянемо наступний приклад, що ілюструє опис емоцій героїв:
I had been calm during the day; but so soon as night obscured the shapes of objects, a thousand fears arose in my
mind. I was anxious and watchful, while my right hand grasped a pistol which was hidden in my bosom; every sound
terrified me; but I resolved that I would sell my life dearly, and not shrink from the conflict until my own life, or that
of my adversary, was extinguished [4]. Весь день я спокійний; проте як тільки обриси предметів розчинилися в
мороці, мою душу охопив страх. Я був схвильований і насторожений; правою рукою я намацував пістолет
за пазухою; кожен звук лякав мене; але я вирішив дорого продати своє життя і не ухилятися від боротьби.
[3, c. 498]
Перший приклад ілюструє емоції героя з допомогою негативно-забарвленої лексики, частково на грі
контрастів. Використання автором на початку уривку лексеми «I had been calm», яка відразу ж в кінці речення замінюється словосполученням «a thousand fears arose in my mind» створює гострий емоційний контраст
у описі емоцій героя, що передбачено жанром літератури жахів та є невід’ємною складовою композиційної
суцільності твору. Усі елементи опису емоцій героїв в ПТ відтворені адекватно.
Отже, розглянувши таку текстову категорію як емотивність у перекладацькій площині, доходимо висновку, що під час відтворення емоційного контексту жанру літератури жахів, нами було виокремлено такі основні перекладацькі прийоми: елімінація, кореляція, інтенсифікація.
Перспективи подальших досліджень вбачаємо у пошуку та розробці перекладацьких стратегій та тактик у
відтворенні інших жанрово-композиційних елементів жанру літератури жахів.
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ЛЕКСИЧНІ ПРИЙОМИ ПЕРЕКЛАДУ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
ТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ
У статті розглянуто лексичні способи перекладу термінів транспортної галузі. Проаналізовано транспортні термінологічні утворення англійської мови та їх еквіваленти в українській. Описано найбільш вживані лексичні прийоми передачі значень термінологічних одиниць українською мовою.
Ключові слова: термін, терміносистема, лексичні прийоми перекладу.
В статье рассматриваются лексические способы перевода терминов транспортной области. Проанализировано транспортные терминологические образования английского языка та их эквиваленты в украинском
языке. Описано наиболее употребляемые лексические приемы передачи значений терминологических единиц
на украинский язык.
Ключевые слова: термин, терминосистема, лексические приемы перевода.
The article deals with lexical ways of rendering transport terms. English transport terminological units and their
Ukrainian equivalents have been analyzed. The most common lexical ways of rendering transport terminology into
Ukrainian have been described.
Key words: term, terminological system, lexical ways of translation.

За кількістю зайнятих та за обсягом валової продукції галузь транспортування належить до найважливіших галузей господарства у більшості країн світу. Ця галузь становить інтерес і для перекладознавства, адже
процеси глобалізації та міжнародної інтеграції вимагають подолання мовних бар’єрів. Стаття присвячена аналізу транспортних термінів, з’ясуванню їх значень та особливостям перекладу.
Англійська транспортна термінологія є чітко вираженою термінологічною системою, що відповідає певним правилам класифікації. У наш час вона інтенсивно розширюється і оновлюється, оскільки галузі транспорту нині активно розвиваються.
Актуальність зумовлена недостатньою вивченістю особливостей відтворення українською мовою термінологічних одиниць англійської мови у галузі транспорту, а також сучасними вимогами до такого перекладу,
коли йдеться про передачу не лише форми оригіналу, а й про оптимальне відтворення змісту.
Ми ставимо за мету з’ясувати значення поняття «терміносистема» та проаналізувати транспортні термінологічні утворення англійської мови та їх еквіваленти в українській з метою встановлення лексичних прийомів
передачі значень транспортних термінів.
Результати статті можна застосовувати для розв’язання практичних проблем, пов’язаних з англо-українським перекладом, зокрема з перекладом галузевої термінології. Також вони можуть послужити матеріалом
для вивчення на заняттях з практики перекладу англійської авіаційної термінології та галузевої літератури.
Логічна співвіднесеність термінів, їхня взаємодія й взаємозалежність свідчать про те, що розглянута термінологія являє собою певну термінологічну систему. Факт системності термінологій чітко обґрунтовується
в роботах Герда О. С. [1], Головіна Б. М. [2], Лейчика В. М. [6], Лотте Д. С. [7], Реформатського О. О [9],
Суперанської А. В. [10] та ін.
Зміст поняття розкриває найбільш істотні ознаки реальних об’єктів, що є результатом постійного пізнавання людиною навколишнього світу. Цей зміст позначається й закріплюється терміном. Таким чином, уважається, що система взаємозалежних понять відображається в мові у вигляді системи взаємозалежних знаківтермінів. Цю систему називають термінологічною.
Так, Лейчик В.М. відзначає, що «терміносистема виникає шляхом упорядкування стихійно складеної термінології» [6, с. 21], тобто певна сукупність номінативних одиниць окремої галузі науки перетворюється в
організовану структуру з визначеними й зафіксованими відношеннями у її межах.
У процесі розвитку спеціального знання виникає потреба позначити явища, предмети, поняття спеціальної
(наукової, технічної, галузевої) сфери людської діяльності, що призводить до появи найменувань особливого
роду, найбільш інформативних одиниць мови на рівні слова – термінів [4, с. 14].
Більшість дослідників визнає, що термінологічність – одна з основних стильових рис наукового стилю,
інформативне ядро лексики мов науки. Під терміном, зазвичай, розуміється мовний засіб вираження спеціального поняття.
Даниленко В.П. також дотримується точки зору, що «термін – це слово (чи словосполучення) спеціальної
сфери застосування, яке називає спеціальне поняття» [3, с. 12].
Приблизно такі ж визначення термінології знаходимо і в зарубіжних словниках лінгвістичних термінів.
Так, у словнику Ж. Марузо [8, с. 361] термінологія визначається як система термінів, які використовуються
для вираження понять, притаманних даній науці.
В основі кожного терміна обов’язково лежить визначення (дефініція) реалії, яку він позначає, завдяки
чому терміни являють собою точну і в той же час стислу характеристику предмета чи явища. Кожна галузь
знання оперує власними термінами, які й складають суть термінологічної системи певної науки.
У нашій статті ми беремо за основу визначення Карабана В.І., який розглядає термін як мовний знак, що
репрезентує поняття спеціальної, професійної галузі науки або техніки. Він вважає, що науково-технічні терміни становлять суттєву складову науково-технічних текстів [5, с. 54].
© Т. В. Смірнова, 2014
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Важливою особливістю всіх терміносистем є наявність у них вузькоспеціальних та загальновживаних або
загальноприйнятих термінів. Загальновживані терміни зрозумілі не лише спеціалістам, тоді як вузькоспеціальні терміни, що представляють конкретну галузь знань, доступні здебільшого фахівцям даної галузі.
Термінологічна лексика дає змогу найбільш точно, чітко та стисло виражати зміст певного предмета і забезпечує правильне розуміння його суті.
Отже, в спеціальній мові терміни несуть основне семантичне навантаження, займаючи головне місце серед
інших загальнолітературних та службових слів. Переважна більшість науково-технічної термінології залишається за межами загальнолітературної мови і зрозуміла лише спеціалісту даної галузі знань.
Переклад терміна – це точне відтворення оригінальної лексичної одиниці засобами іншої мови за умови
збереження змісту й стилю. Для повної передачі поняття оригіналу слід не лише знаходити в мові перекладу
адекватні терміни та відповідні лексичні одиниці, але й відбирати необхідні граматичні форми й стилістичні
чинники.
З іншого боку, слід погодитися з думкою про те, що в процесі літературного перекладу творчий підхід
спостерігається більше, ніж при перекладі з фахової мови. Справа в тому, що на передньому плані в літературному перекладі перебувають особливості витвору мистецтва, єдність образного мислення та мистецького
мовлення у вихідній мові, в той час як фаховий переклад має на меті точну передачу інформації.
Переклад термінології здійснюється різними прийомами, а саме за допомогою таких міжмовних трансформацій як: лексичні, лексико-семантичні та лексико-граматичні. Завдання перекладача полягає у вірному
виборі того чи іншого прийому в ході процесу перекладу, щоб якнайточніше передати значення будь-якого
терміна. Розглянемо лексичні прийоми перекладу термінів.
Одним з найпростіших способів перекладу терміна є прийом транскодування. Транскодування – це побуквенна чи пофонемна передача вихідної лексичної одиниці за допомогою алфавіту мови перекладу. Даний
прийом є винятком у практиці технічного перекладу: logistics – логістика; container – контейнер; terminal –
термінал; spreader – спредер [11].
При перекладі способом транслітерації не слід забувати й про «хибних друзів перекладача» (таких,
як thermal container – ізотермічний контейнер; сonsolidator – експедитор, який організовує загальні відправки), транслітераційний спосіб перекладу яких призводить до грубих викривлень смислу.
Також переклад термінів можливий шляхом опису значення. Такий прийом застосовується при перекладі
новітніх авторських термінів-неологізмів, які подаються зазвичай в лапках. Наприклад: dry port/port sec (dry
port) – поняття існує тільки у французькій та англійській мовах і позначає внутрішній термінал, безпосередньо зв’язаний з морським портом; roll on – roll off – «pо-pо» – морські судна з горизонтальною системою
навантажування / розвантаження; reexportation – реекспорт (вивіз товарів, увезених із-за кордону, без їх
переробки, а також поставка закупленого імпортом товару в третю країну без завозу в країну-покупця);
piggy-back traffic – комбінована автомобільно-залізничне перевезення з навантажуванням автотранспортних засобів на спеціальні залізничні платформи [11].
Терміни також підлягають ще одному лексичному прийому перекладу – калькуванню – передачі не звукового, а комбінаторного складу слова, коли складові частини слова (морфеми) чи фрази (лексеми) перекладаються відповідними елементами мови перекладу. Даний прийом застосовується при перекладі складних
за структурою термінів, наприклад: closed ventilate container – закритий вентильований контейнер; general
terms of sale and delivery – загальні умови продажу і поставки; railway station of destination – залізнична станція призначення; multimodal transport operator – оператор мультимодального перевезення [11].
У випадку, коли словник не дає точного еквівалента тому чи іншому терміну, або ж коли застосування
калькування, транслітерації чи описового перекладу недоречне, можливими також є інші прийоми перекладу.
Підсумовуючи викладене вище, можна зазначити, що лексичними прийомами перекладу термінів транспортної галузі є транскодування, опис значення та калькування.
Перекладач, який працює з текстами транспортної галузі, повинен орієнтуватися в цій тематиці та володіти термінами і поняттями цієї сфери; слід уникати «хибно орієнтуючих» термінів; необхідно уникати
синонімічного вживання термінологічних одиниць або користуватися терміном з більшою вмотивованістю
внутрішньої форми, який висвітлює найбільш важливі сторони і ознаки денотата, розкриває саму сутність
поняття і тим самим характеризується найбільшою кількістю диференційних ознак; не допускати довільного
скорочення термінів; не варто шукати іншомовне слово, якщо в рідній мові вже функціонує лексична одиниця
з тим самим значенням; термінологічні лакуни (прогалини) варто заповнювати інтернаціоналізмами; у перекладі повинні використовуватися терміни, що встановлені відповідними державними стандартами; якщо в
тексті зустрічається термін-неологізм, перекладач повинен сам підібрати еквівалент, використовуючи довідкову літературу, або проконсультуватися з фахівцем, в окремих випадках термін можна перекласти описово,
методом калькування, транскрипції тощо. Перспективами подальших розвідок у цьому напрямі вважаємо
вивчення лексико-семантичних та лексико-граматичних прийомів перекладу транспортної терміносистеми.
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ПРОКЛЬОНИ – ДРУГЕ ЖИТТЯ: НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОГО ТА РОСІЙСЬКОГО
ПЕРЕКЛАДІВ ІСТОРИЧНОЇ ХРОНІКИ В. ШЕКСПІРА «РІЧАРД ІІІ»
У статті розглядається художня своєрідність відтворення прокльонів та шляхи їх адекватного відтворення у перекладі.
Ключові слова: прокльони, неперекладне явище, переклад, адаптація, засоби перекладу.
В статье рассматривается художественное своеобразие воспроизведения проклятий и пути их адекватного воспроизведения в переводе.
Ключевые слова: проклятия, непереводимое явление, перевод, адаптация, средства перевода.
The article highlights the peculiar linguistic and stylistic features of the curse as a stylistic device and the ways of
its adequate translation.
Key words: curse, non-equivalent phenomenon, translation, adaptation, ways of curse rendering in translation.

У наш час важко уявити всю художню своєрідність українського мовного багатства без особливого жанру – прокльонів. Ще здавна українці підсилювали свої емоції емотивними виразами, що згодом перейшли
в лайку та прокльони. На цей час даний жанру має жартівливе забарвлення, та застосовується досить рідко
– у художніх текстах, віршах, мові старожилів. Складність цієї мовної «царини усної словесності» полягає
у специфічності менталітету українського народу, тому що англійці так само як і німці не використовують
прокльони у повсякденному житті, саме тому провести паралелі у перекладі майже неможливо. Тим більше,
перекладачі насторожено та упереджено ставляться до таких «перлів». Як результат, багато літературних
творів залишилися поза їхньою увагою. Для прикладу візьмемо добре відому для кожного українця «Енеїду»
І. П Котляревського. Постає питання, чому таке мовне різноманіття, насичене національною емотивною лексикою, залишається поза увагою видатних перекладачів сьогодення? Дослідження проблеми започаткувала
науковець Р. П. Зорівчак у своїй статті «Український художній переклад як націєтворчий чинник», у якій висловлює нерозуміння факту нехтування такого шедевру в перекладознавчому аспекті «цю проблему дотепер
ще не досліджено на належному рівні, а вона ключова для осмислення основ нової української літератури,
історії українського художнього перекладу, питання українізації перекладів, котляревщини і бурлеску як літературних явищ [4]».
У пошуках англомовних перекладів вітчизняної емотивної лексики ми звернулися до англійської літератури, не відшукавши гідного перекладного варіанту українських прокльонів.
Суто українська «гордість», знаходить своє відображення у творах Вільяма Шекспіра, де зіштовхнулися з
«темною» стороною стриманого і незворушного англійця.
Жива народна мова героїв шекспірівських п’єс насичена каламбурними ситуаціями та прокльонами, котрі
звучать не гірше українських, що полегшує підбір влучного відповідника.
Об’єктом дослідження виступають англійські прокльони як короткі фольклорні магічно-сакральні утворення паремійного типу. Предметом дослідження є особливості відтворення англійських прокльонів у перекладі п’єси «Річард ІІІ» українською та російською мовами. Метою статті є виявлення й перекладознавчий
аналіз прокльонів. Цінність дослідження емотивно-експрeсивної лексики підкреслюється сучасними науковцями: Р. П. Зорівчак, О. Л. Паламарчук, М. Б. Лановик, З. Б. Лановик та іншими дослідниками.
Новизна дослідження полягає у тому, що хоч переклади шекспірівського твору українською і російською
мовами досліджувалися вітчизняними науковцями, перекладознавчий аналіз прокльонів не отримав належного висвітлення.
Прокльони належать до національно-специфічної лексики, котра не завжди має відповідник в тексті перекладу. Саме тому перекладачу потрібно пристосувати твір до сприйняття, використовуючи креативність,
творчість та знання національних аспектів мови якою здійснюється переклад. Російський мовознавець і перекладач П. Топер справедливо зазначає що «художній переклад не може жити без творчого змагання; «фінального», кінцевого перекладу бути не може», адже «множинність – природний атрибут художнього перекладу,
пов’язаний з поняттям творчої особистості, змаганням талантів [2, с. 173]». Для сприйняття перекладу прокльонів у новому мовному середовищі потрібно враховувати індивідуальні особливості читача, а отже усю
культуру в цілому, у якій був зроблений переклад. Не можна не погодитися із думкою П. М. Топера, який вважає, що «переклад функціонує в іншомовному середовищі як самостійний твір словесного мистецтва і лише
у його межах може бути сприйнятим і оціненим [2, с. 161]». Проте, окрім суб’єктивних факторів на якість
тексту впливає багато об’єктивних факторів, до яких, на думку Л. В. Коломієць, належать:
– цільова аудиторія перекладу та стан цільової полісистеми;
– кількість існуючих перекладів певного твору в цільовій літературі, адже потреба у форенізуючому перекладі виникає особливо гостро, коли створюється велика кількість перекладів-одомашнень, які збільшують
відстань між читачем та оригіналом;
– функція першотвору у цільовій літературній полісистемі. Головна функція перекладу одомашнення – розбудова вже існуючої в цільовій культурі літературної традиції, тоді як функція перекладу очуження полягає
у введенні до цільової літератури нових стилів, висловів, засобів та прийомів [1, c. 27-33]. Для об’єктивного
аналізу ми обрали, перекладачів «перешовідкривачів», які були першими у перекладі п’єси «Річард ІІІ».
© І. В. Струк, 2014
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Розглянемо прокльони (дія перша, сцена третя) у перекладі Бориса Тена та Анни Радлової:
Оригінал:
If heaven have any grievous plague in store
Exceeding those that I can wish upon thee,
O, let them keep it till thy sins be ripe,
And then hurl down their indignation[8].
(виділення усюди мої. – І. С.)
Переклад Б. Тена:
Як є страшніших кар запаси в неба,
Ніж побажати я тобі могла б,
Хай збереже їх, щоб гріхи твої
Дозріли, й аж тоді поб’є тебе[7].
Переклад А. Радлової:
Когда у бога про запас есть язвы
И хуже тех, что на тебя зову я,
Пусть их хранит, пока грехи твои
Созреют, и тогда лишь поразит Тебя[6].
Обом перекладам властива експресивно насичена, динамічна мова. Однакова кількість рядків свідчить
про бажання перекладачів передати головну ідею шекспірівської мови без упущення першочергового задуму автора. Проте, Борис Тен, на відміну від Анни Радлової, намагається чітко слідувати оригіналу, вправно
адаптуючи текст під україномовного читача. Про це свідчить переклад слів «plague», котре перекладається не
лише як «мор», «чума» але і має другорядне значення «кара», та «wish» – «бажати», що у російськомовному
перекладі перетворилося на «призывать».
Безсумнівно, легкість і стилізованість мови повинні зайняти перше місце у перекладі емотивної лексики,
тому невідповідності у перекладі часто супроводжуються бажанням перекладача донести трансформований
варіант тексту до тієї категорії людей для яких власне і був він створений. Наведемо кілька прикладів «підлаштованого перекладу»:
The worm of conscience still begnaw thy soul [8]! // Хай загризе тебе сумління черв [7]! // Пусть совесть душу
изгрызет твою [6]!
У оригіналі слово begnaw (past begirt) має значення «огортати, окутувати» тоді як обидва перекладачі використали стилістично ближчий вираз для обох україно- та російськомовної культур – «гризе сумління»
Інший приклад зацікавив нас словом «traitor». Яке в оригінальному варіанті означає «зрадник», у перекладах постає як «ворог». Різниця тонка проте зрозуміло, що зрадник – це ворог під маскою друга. Він завжди
знаходиться поруч, знає слабкі та сильні сторони. Застосування слова «traitor» надає прокльону особливо
негативного забарвлення, тоді як перекладачі вирішили знехтувати цією тонкою емоційною межею, задовольнивши читача готовим мовним кліше. Проілюструємо це за допомогою наведених нижче прикладів, що
містять прокльони:
Thy friends suspect for traitors while thou livest, And take deep traitors for thy dearest friends [8]! // Хай все
життя ти в друзях ворогів, А в ворогах хай друзів бачиш вірних [7]! // Всю жизнь друзей своих считай врагами, Врагов друзьями лучшими считай [6]!
На прикладі наступного прокльону ми хочемо зазначити влучно підібране перекладачами слово – «рій»,
яке не лише майстерно обійшло шекспірівську риму але і вдихнуло нове життя у текст, наблизивши оригінал
до україно- та російськомовного читача, не спотворивши його.
Прослідкуєте за нашою думкою у нижче поданих прокльонах:
No sleep close up that deadly eye of thine, unless it be whilst some tormenting dream Affrights thee with a hell of
ugly devils [8]! // Хай сон для того лиш твоїх очей торкається убивчих, щоб кошмаром Тебе жахали демонів
рої [7]! // Пусть сон коснется грешных глаз твоїх лишь для того, чтоб в тяжких сновиденьях Рой гнусных
дьяволов тебя пугал [6]!
Прокльони у творах В. Шекспіра вирізняються особливою жорстокістю, тому перекладачі попри спроби
підлаштувати твір під культуру та світогляд читача, також намагалися і пом’якшити злопобажання у своїх
перекладах. Проілюструємо це за допомогою нижче поданого прикладу:
If ever he have child, abortive be it,
Prodigious, and untimely brought to light,
Whose ugly and unnatural aspect
May fright the hopeful mother at the view[8];
Нашу увагу привернули комбінації слів «abortive be it» та «untimely brought to light». Переклад в українському та російському варіанті був обмежений словом «недоносок». На перший погляд, головну суть прокльону було передано влучним відповідником, але разом з тим для перекладачів виявився неважливим той
факт, що не кожна дитина народжена передчасно матиме розумові вади. Таким чином, відхилення від оригіналу з метою пом’якшення прокльону було допущено лише по відношенню до читачів, певного естетичного
досвіду, що володіє частиною їхнього сприйняття.
Вище подані прокльони являються наглядним прикладом того що перекладачі намагалися мінімізувати
різницю між мовами оригіналу і перекладу. Проте деякі переклади попри спільність культур несуть у собі відмінність і різне розуміння однаково насичених мовних комбінацій. Простежимо цю невідповідність на нижче
поданому прокльоні:
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That makes us wretched by the death of thee,
Than I can wish to adders, spiders, toads,
Or any creeping venom’d thing that lives [8]!
Для першого рядка український перекладач віднайшов в українському фольклорі влучний відповідник,
який коротко і зрозумілою мовою відтворив злопобажання виразом: «Нехай страшна поб’є того недоля [7]».
У російському перекладі текст оригіналу був переданий двома рядками: «Пусть доля злая поразит мерзавца,
Что гибелью твоей нас обездолил [6]».
Враховуючи специфіку шекспірівської мови, обидва перекладачі вибрали варіант гідний для двох культур.
Широко поширений прокльон в українській культурі: «Нехай тебе недоля поб’є», допоміг читачеві відчути
текст, зрозуміти його емоційне навантаження. У російському варіанті, через нестачу чіткого відповідника
було використано доповнення перекладача, котре, звичайно, не мало на меті порушити оригінальний текст, а
лише допомогти читачеві глибше зрозуміти емотивність злопобажання.
Цікавий варіант перекладу отримало слово «adders», яке має прямий відповідник у мові перекладу, а саме:
«гадюка». Перекладачі по-різному відобразили лексему у своїх перекладах: Б. Тен тримається суто мовної поверхні оригіналу тоді як А. Радлова застосувала творче бачення досліджуваного слова. Простежимо варіації
перекладу обох перекладачів: «Якої й павукам, гадюкам, жабам [7]» // «Какой я жабам, паукам, ехиднам
[6]». У тлумачному словнику знаходимо, що слово «ехидна» має декілька значень: 1) у давньогрецькій міфології – жахлива істота, напівжінка-напівзмія; 2) однопрохідний яйцекладний ссавець, верхня частина тіла якого вкрита голками. 3). отруйна австралійська змія. 4) (розм.) лиха, зла, хитра, лукава, в’їдлива людина [3]. Перекладач, здається, зумисно не обрав чіткої грані у своєму перекладі, дав змогу уважному читачеві погратися
з багатозначним значенням слова і водночас цілісно і конкретно відтворити реальність авторського бачення.
Останній рядок прокльону, а саме комбінація слів «creeping venom», також по-різному була відображена
у тексті перекладу. У дослівному перекладі українською словосполучення звучить як «повзучий яд». Перекладачі частково використали оригінал, в результаті маємо: «І всій повзучій гиді не бажаю [7]! // Всем гадам
ядовитым не желаю [6]!». Проаналізуємо слова «гид» і «гад». За тлумачним словником слово «гид» означає
нечисть, бруд, а «гад» – земноводна тварина або плазун [3]. Враховуючи текст оригіналу, точний варіант перекладу можна отримати методом компонування, в результаті отримаємо: «повзучим гадам».
Вище подані прокльони і їх перекладні варіанти несуть у собі велику силу – культуру народів, відмінну
у своєму світогляді проте спільну у своїх емоційних висловлюваннях. Перекладачі зробили велику роботу,
адже змогли обіграти нелегку «шекспірівську мову». Їм цілком вдалося донесли до читача багатство «живої
мови».
Зрозуміло, що аналіз прокльонів не завершується на вище поданих прикладах. Твір наскрізь пронизаний
злопобажаннями, які варті аналізу з метою пошуку цікавих спроб відтворення, їхньої доцільності і точності.
Перспектива дослідження полягає в подальшій розробці проблеми множинності перекладів на матеріалі не
лише англійської але і української мов з урахуванням ідеологічних, креативних та когнітивних чинників. Досліджуваний мовний прошарок, вартий дослідження попри свій негативний характер, адже за словами Л. О.
Ставицької, котрі пролунали в одному з її інтерв’ю: «Треба просто бути вільним у дослідженні того, що є. І
долати ці табу в собі насамперед. Подолаємо в собі – і стане мова кращою, та й ми станемо кращі [5]».
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ЛЕКСИКО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ БІЗНЕС-КОРЕСПОНДЕНЦІЇ
(НА МАТЕРІАЛІ ДІЛОВИХ ЛИСТІВ АНГЛІЙСЬКИХ БІЗНЕС-ФІРМ)
У статті досліджуються проблеми, пов’язані із веденням ділової кореспонденції, перекладом усталених
сполук, абревіатур, термінів та запозичених слів, які зустрічаються у ділових листах. Автор приходить до
висновку, що існують певні розбіжності у використанні лексики в листах між українськими та англійськими
бізнес-партнерами. Підкреслюється важливість обізнаності перекладача у лексико-стилістичних особливостях ділової кореспонденції.
Ключові слова: еквівалент, ділова кореспонденція, усталені сполуки, лексико-стилістичні особливості,
абревіатура.
В статье исследуются проблемы, связанные с веденим деловой корреспонденции, переводом устойчивых
выражений, аббревиатур, терминов и заимствованных слов, которые встречаются в деловых письмах. Автор приходит к выводу, что существуют определенные несовпадения в использовании лексики в письмах между украинскими и английскими бизнес-партнерами. Подчеркивается важность осведомленности переводчика
в лексико-стилистических особенностях деловой корреспонденции.
Ключевые слова: эквивалент, деловая корреспонденция, устойчивые выражения, лексико-стилистические
особенности, аббревиатура.
This article focuses on the peculiarities of business correspondence, translation of set phrases, abbreviations,
terms and borrowed words in business letters. The author came to a conclusion that there is non-coincidence between
Ukrainian and English partners in usage of lexis in business correspondence. Importance of knowledge of lexicostylistic peculiarities in business letters has also been considered.
Key words: equivalent, business correspondence, set phrases, lexico-stylistic peculiarities, abbreviation

Проблеми перекладу завжди перебували у центрі уваги фахівців, але на сучасному етапі вони набули якісно нового осмислення. Сьогодні лінгвістика розглядає питання про досягнення еквівалентності у відтворенні
не тільки концептуальної картини світу і не тільки змісту оригіналу, але й мовної картини світу, особливо у
спеціальних галузевих текстах та листах. Розв’язання останніх завдань викликає значні труднощі в перекладі,
зумовлені тим, що існує вид одиниць, які не мають однозначної відповідності у двох мовах. У перекладі таких
одиниць виникає загроза використання кальки або порушення норм перекладу.
Актуальність обраної теми пояснюється тим, що розширення міжнародних зв’язків нашої країни з іншими державами вимагає забезпечення якісного перекладу, а відтак і кваліфікованих спеціалістів з перекладу
ділової кореспонденції.
Об’єктом дослідження є ділові папери англійських бізнес-організацій.
Предметом дослідження є лексико-стилістичні особливості ділової бізнес-кореспонденції в аспекті англо-українського перекладу.
Інтерес до проблеми перекладу ділової кореспонденції з боку лінгвістів та її всебічне вивчення є досить
поширеним. Такі лінгвісти як С.А. Андрушко [1], М.Г. Зубков [7], В. Л. Кулініченко [10] і багато інших
присвятили дослідженню перекладу бізнес кореспонденції свої численні праці. Проте ділова економічна документація англійських фірм та її переклад українською мовою, склад, корпус термінів та словосполучень
вичерпно не досліджені.
З урахуванням стану вивченості проблеми, формулювалися мета цієї роботи. Мета роботи – визначення
оптимальних шляхів перекладу ділових паперів з урахуванням лексико-стилістичних особливостей ділових
листів англійських бізнес-організацій.
Написання листа у бізнес сфері вимагає обізнаності із специфічною лексикою, правилами оформлення та
стильових особливостей тексту.
Заголовок як в українських, так і в англійських листах зазвичай містить тотожну інформацію, а саме назву
та адресу організації або фірми, номер факсу або телефону, вид її діяльності, іноді навіть надаються прізвища
директорів. В англійських листах, спочатку пишеться прізвище та ім’я людини, а потім ії статус. В українських листах звання людини має більше значення, ніж її особисте прізвище.
Існує і специфічна ситуація із написанням адреси. Не рекомендується перекладати українські вулиця, площа та майдан англійською як street, square для того, щоб уникнути проблем із доставкою листів.
У вітчизняній переписці широко використовується один або два принципи західного досвіду, але не всі.
Якщо для західної офіційно-ділової переписки характерне використання розмовної мови, вільний вибір слів
та створення речень, використання особистих штрихів й довірчого тону (проявлення нестандартності та індивідуальності автора вітається), то в українській діловій переписці у викладенні переважають раціональні,
стійкі мовні формули й моделі, які покликані точно та чітко передавати зміст тієї чи іншої ситуації.
У комерційних листах зустрічається велика кількість стандартних виразів, які використовуються для підтвердження отримання ділового листа, для виразу прохання, при повідомленні про надіслання документів,
при посиланні на документ [10]. Серед цих стереотипних виразів зустрічаються пишномовні звороти та вирази, які притаманні комерційному жаргону англійських листів.
© Ю. В. Терехова, 2014
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За останні роки спостерігається тенденція до спрощення стиля ділових листів та наближення його до стилю звичайного літературного мовлення. У зв’язку із цим деякі стереотипні виразі почали використовуватися
набагато менше, а певна кількість зворотів поступово зникає з використання. Однак і досі у діловій переписці
використовується багато стандартних виразів, які додають діловим листам офіційний характер, наприклад I
refer to your letter dated – З приводу Вашого листа від.., we’re enclosing – додаємо…, we trust our proposal will
be acceptable for you – сподіваємося, що наші пропозиції виявляться для Вас прийнятними.
Як в українських, так і в англійських ділових листах існують певні вирази, які спрощують процес складання листів. Отже, для підтвердження отримання листів використовуються такі фрази:
We have received your letter of (the) 15th May.
Ми отримали ваш лист від 15 травня
We acknowledge (the) receipt of your letter of…
We acknowledge your letter of….

Підтверджуємо отримання
вашого листа від….

Як видно з останнього прикладу, при підтвердженні отримання документів разом із виразом to acknowledge
(the) receipt of a letter підтвердити отримання листа використовується із тим же значенням вираз to
acknowledge a letter, тобто to acknowledge без доповнення receipt також має значення підтвердити отримання. Дієслово to acknowledge зі значенням підтвердити отримання дуже часто використовується в розмовному
мовленні. При складанні листів, однак, рекомендується для ясності залучати вираз to acknowledge receipt.
Для підтвердження отримання ділових документів використовуються також інші вирази, як наприклад:
We are in receipt of your letter of…
Ми отримали Ваш лист від…..
We duly received your letter of…..
Your letter of…has come into our possession…..
Ми своєчасно отримали Ваш лист від…
Ваш лист від…нами отримано
Одним із важливих моментів у переписці є посилання на дати в тексті листа. При підтвердженні отримання
листів необхідно вказувати їх дати. Існує певна відмінність між зазначенням дат при відправці листа та дати,
яка згадується у тексті. Перед останньою ставиться відповідний прийменник. Якщо дата місяця вказується
перед назвою місяця, то на відміну від листа, що надсилається, перед датою у тексті може стояти артикль the:
We gave received your letter of the 20th May, 20…
Ми отримали Ваш лист від 20 травня, 20…р.
Замість прийменника of перед датою часто зустрічається слово dated датований:
We have received your letter dated (the) 20th May,
Ми отримали Ваш лист, датований 20 травня
20….
20…р.
Раніше при позначенні дати в тексті листа замість назви місяця часто зустрічалися слова instant (скорочено
inst.) – поточного місяця, ultimo(скорочено ult.)- минулого місяця та рідше proximo (скорочено prox.) -наступного місяця. У наш час ці слова зустрічаються дуже рідко, замість них пишуть назви відповідних місяців. У
сучасній переписці зустрічається вираз від того ж числа який перекладається of the same date або of even date,
однак із стилістичних міркувань рекомендується використання першого варіанту перекладу.
Проведений аналіз довів той факт, що в будь-якому офіційному або неофіційному діловому листі можна
зустріти скорочення, тобто абревіатури. Їх наявність дуже спрощує процес складання листа ті іноді допомагає
уникнути непорозумінь. Знання про те, що означає та чи інша абревіатура допомагає стисліше викласти всі
важливі думки, уникаючи використання зайвих лексичних одиниць.
Наведемо приклади деяких поширених скорочень:
ASAP – чим раніше, тим краще; assoc. – асоційована компанія; аsst – помічник; аttn – до уваги; B.A. –
бакалавр гуманітарних наук; COD – післяплата, оплата після доставки; DOB; dob(date of birth) – дата народження; enc (enclosure)- додаток; EOD(entry on duty) – вступ на посаду; FYI (for your information) – до
Вашого відома; O/A(on account of) – з причини; O/D (on demand) – до запитання; TD (time and date) – час і
дата. Міжнародна ділова кореспонденція також має одну важливу рису, яка відокремлює її з інших ланок
письмового спілкування. Вона полягає в існуванні слів і фраз, що були запозичені з багатьох мов світу. Ці
словосполучення мають, зазвичай, тільки одне змістове навантаження. Характерним для них є і те, що вони
часто не потребують перекладу, оскільки є загальноприйнятими. Такі запозичені слова та фрази часто зустрічаються в англійських та українських бізнес-листах і значно спрощують процес письмового спілкування.
Іноді в українській діловій кореспонденції може надаватися транслітерація цих словосполучень, але в більшій
частині випадків вони пишуться латиницею або надається описовий переклад. Наприклад, а propos (від французької – заради певної мети) – до речі. All documents for this affair were a propos – Всі документи стосовно
цієї справи були а propos.
Ad hoc – (від латини – до цього) – з певною метою. Our ad hoc committee is working under this particular
problem – Наша спеціальна (ad hoc) комісія працює саме над цією проблемою.
Al fresco (від італійської – на свіжому повітрі) – на вулиці. Do you mind the al fresco meeting – Чи не проти
Ви зустрічі al fresco (на свіжому повітрі).
Au courant (від французької – у потоці справ) – у курсі справ, бути проінформованим. It’s impressively that
you are au courant of our business – Вражає, що Ви в курсі (au courant) наших справ.
Faux pas (від французької – невірний крок) – помилкова дія. Our agreement was a faux pas – Наш договір
був помилкою.

322

Наукові записки Національного університету «Острозька академія»

Manana (від іспанської – завтра) – завтра. We postponed our meeting manana – Ми перенесли нашу зустріч
на завтра.
Savoir-faire (від французької – знати, як робити) – тактовність. To make a good meeting demands savoirfaire. Організація плідної зустрічі вимагає savoir-faire.
Отже, виявлено велику кількість запозичених слів, які зазвичай мають лише одне значення, часто використовуються без перекладу, або потребують описового перекладу. Можна зробити висновок, що чинні англоукраїнські словники, поки що містять не всі інновації, які існують в сучасній бізнес-кореспонденції.
Перспективою дослідження вважаємо виявлення специфіки українського перекладу ділової кореспонденції різних сфер діяльності.
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ЛАЙЛИВІ СЛОВА НА ПОЗНАЧЕННЯ РОЗПУСНОЇ ЖІНКИ
ТА ЇХ ПЕРЕКЛАД НА НІМЕЦЬКУ МОВУ
Статтю присвячено проблемі перекладу лайливої лексики на позначення розпусної жінки. Розглядаються
синонімічні ряди досліджуваної проблематики та аналізується їх відповідність в українській та німецькій
мовах. Стаття ілюструється прикладами із творів постмодерної літератури.
Ключові слова: нецензурні слова, синонімічний ряд, лайлива та обсценна лексика, переклад, відтворення.
Статью «Бранные слова на обозначение женщины легкого поведения и их перевод на немецкий язык» посвящено проблеме пейоративной лексики. Рассматриваются синонимические ряды на обозначение женщины
легкого поведения, и проводится анализ их соответствия в двух языках. Статья иллюстрирована примерами
из литературы постмодерна.
Ключевые слова: нецензурные слова, синонимический ряд, бранная и обсценная лексика, перевод, воспроизведение.
Maria Tkachivska. «Abusive vocabulary denominating rakish women and its translation into German». The article
deals with the problem of the abusive vocabulary denominating rakish women and with its translation from Ukrainian
into German. It studies the synonymic rows within the framework of the researched problems and analyses their
correspondence in both languages. The article is provided with the examples from the postmodern literature.
Key words: obscene words, synonymic row, abusive and libelous vocabulary, translation, reproduction.

Мова є дзеркалом внутрішнього світу людини. Одні мовці демонструють його проекцію відразу, інші ж
публічно афішують тільки те, що можуть собі дозволити. Та нерідко навіть і в останніх мова змінюється від
несподіваного пориву емоцій та експресії. Чи не проглядається у цьому парадокс, що іноді доведена до лиску
літературна мова слугує швидше як матеріал для «експонування», ніж як мова повсякденного користування?
Чи варто змінювати цей літературний еталон, який закріпився у кожній мові як взірцевий? Яке ж місце займають на сьогоднішній день на сторінках постмодерних творів позалітературні мовні елементи? Як і в читачів
так і в письменників до них далеко неоднозначне ставлення.
Останнім часом вже нікого не здивуєш сторінками сучасної літератури, переповненими обсценною лексикою та лайливими словами. О.Забужко, С.Жадан, Л.Подерев’янський, Ю.Андрухович, І.Карпа, В.Іздрик та
багато інших розкріпачують своїх героїв за допомогою відкритої експресії та досі табуйованих для літератури
слів. Як зазначає Лесь Подерев’янський, «… лайка – страшна зброя. Нею треба вміти володіти. Не має значення, хто тримає зброю – жінка чи чоловік, Нікіта чи Клінт Іствуд, головне, щоб вони вміли це робити» [8].
Порівняння лайки зі зброєю знаходимо і в В.Мокієнка та Т.Нікітіної 1. Такі уподібнення засвідчують потребу
і значення вербальної агресії, що є частиною мовленнєвого акту як у повсякденні, так і в постмодерній літературі. Якщо у громадських місцях табуйованою лексикою послуговуються далеко не «кожні вуста», то винесена на широкий загал література демонструє за допомогою табуйованих лексем психологічний стан героя,
його емоційність, рівень спілкування і, зрештою, нерідко його правдиве обличчя. Якщо уникати в літературі
таких слів, «… результатом буде лише «кастрована» література, яка описуватиме утопію, а не реальність і,
якщо такою утопічністю страждатиме вся література, цензурована в примусовому порядку або з власних переконань авторів, то до неї просто пропаде читацький інтерес. З іншого боку, якщо більшість письменників
старанно уникатиме табуізованої лексики, то це лише підсилить нездоровий інтерес до неї у певного кола
читачів, тобто сприятиме популяризації тих нечисленних творів, де заборона порушуватиметься» [16]. Тому
«українська література зараз повинна пройти той шлях, який пройшли кілька десятиліть тому перші британські зразки художньої прози з використанням обсценізмів» [10, с. 156].
Дослідженню «табуйованої» лексики присвятили свої праці такі українські та зарубіжні дослідники як
В.Мокієнко, Т.Нікітіна, В.Хімік, Б.Успенський, В. Биков, В. Жельвіс, Л.Ставицька, О.Гаврилів, О.Голод,
Л.Білоконенко, А.Даниленко, Л.Клепуц, О.Кульчицька, Л.Ростомова, А.Скорофатова, Л. Широкорадюк, В.
Демецька, О.Федорченко та багато інших.
Метою нашої статті є дослідження лайливих слів на позначення розпусної жінки та їх переклад. До основних завдань належить окреслення синонімічного ряду лайливих слів із семою «розпусна жінка» та аналіз їх
відтворення німецькою мовою.
«Як відомо, система загальнонародної мови охоплює як літературну мову, так і позалітературні мовні
елементи – просторіччя, діалекти, жаргони, які різною мірою взаємодіють із літературною мовою […]. До
позалітературних мовних елементів належить і так звана обсценна лексика (від лат. obscene – непристойний, розпусний, аморальний) – один із сегментів лайливої лексики, до складу якого входять грубі слова» [18,
с. 249]. Як зазначає О.Гаврилів, «лайливі слова (більш чи менш вульґарні) присутні в кожній мові і поряд із
діалектами, сленгом, жарґоном – ознака кожної розвиненої мови» [2, с. 25].
Поняття лайлива та обсценна лексика нерідко підмінюють одне одним, не зважаючи на існуючу різницю
між ними: «лайка включає в себе й такі лексеми, на які суспільна мораль не наклала табу щодо їх уживання
Лихослівя – це «словесна зброя, як ми знаємо, здатна поражати ціль далеко ефективніше від інших засобів масового
пораження» [14, с. 10].
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[18, с. 25]. Поруч з тим, «обсценізми – це окремий пласт особливо грубих слів, які одночасно є і ненормативними, і нецензурними, і вульгарними, і лайливими, тому суспільство накладає заборону на їх використання в
системі літературної мови» [18, с. 250]. Як стверджує В.Мокієнко, «квота табуізованості обсценної лексики
і фразеології більш висока, ніж у лайливої лексики та фразеології, хоча основне, що їх робить нерозривно
зв’язаними, – емоційно-експресивана реакція на несподівані і неприємні події, слова, дії і т.п». [12, с .14].
Переклад лайливої та обсценної лексики є одним із непростих завдань для перекладача. Здавалося б, чому
така «неделікатна» лексика потребує при перекладі особливої делікатності. «Перекладати ненормативну лексику буквально чи ні – справа естетичного смаку та вподобань саме перекладача» [3, с. 242]. Це стосується не
тільки перекладу художньої літератури, але й публіцистики, текстів ЗМІ, телевізійних передач, фільмів тощо.
Так, В.Демецька та О.Федорченко при аналізі перекладу кінотекстів наводять приклад «скандально відомого
перекладача» як «культової фігури сучасності» Д. Пучкова (псевдонім Гоблін) і його фразу «Не варто перекладачеві вдавати із себе цензора» [3, с. 242]. Якщо у фільмі, який транслюється на широкий загал, ще «якось
навіть і можна» припустити думку «варто-чи-не-варто», то в художній літературі, на нашу думку, перебирати
на себе роль правосудді аж ніяк не належить до перекладацьких пріоритетів.
Одним із важливих аспектів при перекладі є відтворення експресії. «Співвідношення експресії іншомовної
та української/російської лексики є сьогодні достатньо складним питанням з огляду на проблеми перекладу
сучасної іншомовної художньої літератури, кіно та ін. Найчастіше, не відчуваючи подібну розбіжність ступенів експресії, перекладачі дещо пом’якшують ненормативну лексику при перекладі» [3, с. 242]. Це залежить
не тільки від волі перекладача, але й, у першу чергу, від ментальності нації та її інвективної культури. Важко
уявити собі німця, який міг би лаятися російською чи арабською лайкою. Це найчастіше пов’язано із національними особливостями нецензурної лексики2.
Для позначення жінки легкої поведінки (повії), українська мова налічує чимало лексичних одиниць, зафіксованих у лексико-графічних джерелах: розпу́сниця, розпу́тниця, безпу́тниця, пові́йниця, гріхово́дниця,
куртиза́нка тощо. Поруч з тим існує ряд іменників, які сприймаються як цілеспрямована образа і кодифікуються як лайливі слова: мандрьо́ха, па́плюга, хльо́рка, потіпа́ха, шлю́ха, шльо́ндра та ін.
Лексичні одиниці на позначення розпусної жінки складають чималі синонімічні ряди у багатьох мовах.
Наприклад, англійська (prostitute; streetwalker; slattern, strumpet; tart; wench; female prostitute, game, harlot,
night-walker, whore), російська (проститутка, публичная женщина, гулящая, уличная [девка], шлюха), іспанська (prostituta, ramera ; guaricha), італійська (prostituta; puttana ; donna di vita ; battona).
Для дослідження лексичних одиниць на позначення розпусної жінки, ми вибрали десять найбільш вживаних іменників та їх переклад: 1) курва – die Hure, die Schlampe, die Dirne, die Sau (Наприклад, укр..: «Стара
курва в муках конає» – ніМ. : «Die alte Sau mußte elendlich verrecken» (Ю.Андрухович, «Московіада»); 2)
лахудра – die Schlampe (наприклад, лахудра з газети – die Zeitungsschlampe (Ю.Андрухович, «Перверзія); лахундри з райцентру – Schlampen aus der Kreisstadt (Ю.Андрухович, «Дванадцять обручів»); 3) повiя – die Nutte,
die Hure; 4) профура – die Slampe; 5) прошмандівка – die Schlampe; 6) сикса – die Schickse; 7) сука – die Hure;
сучки – Schlampen; 8) хвойда – die Hure, die Schlampe; 9) шлюха – die Schlampe; 10) шльондра – die Nutte, die
Hure, die Schickse; шльондри – Huri.
Не зважаючи на широкий синонімічний ряд лайливих слів на позначення розпусної жінки в українській
мові, низка українських лексикографічних джерел уникає прилучення їх до основного словникового корпусу.
Наприклад, Універсальний словник української лексики (2009) посилається тільки на нейтральну лексему
повія із єдиним синонімом проститутка [20, с. 377]. Такі лексеми як курва, сука, шльондра, шлюха, лахудра,
хвойда цілком відсутні. Практичний словник синонімів української мови М. Зубкова (2008) не подає жодного
позначення розпусної жінки, в тому числі лексеми повія.
Найбільш повним є досліджуваний нами лексичний матеріал, що входить до Великого тлумачного словника сучасної української мови (2005). У словникових статтях лексема повія трактується як жінка, яка займається проституцією, проститутка. [1, с. 999]. Семантично і стилістично близькими до неї є проститутка – 1)
жінка, яка замається проституцією, проститутка; 2) перен., розм. продажна, безпринципна, безчесна людина
[1, с. 1170] та курва – розм. гуляща жінка, повія [1, с. 598]. Широко представлена у словнику низка лайливих
слів, які відповідно до свого семантичного наповнення можуть бути взаємозамінними: шльондра – 1) неохайна жінка; 2) лайл. повія, шлюха [1, с. 1625], шлюха – жінка легкої поведінки, гуляща жінка, розпутниця, повія.
[1, с. 1625], лярва – зневажл. гуляща жінка, шльондра, курва, [1, с .632], лахудра – жарг. жінка легкої поведінки, шльондра [1, с.608]. Відповідно до семантичного нюансування, немає чітко вираженої семи «розпусна
жінка» у лексемі хвойда: хвойда – зневажл. неохайна, нечепурна людина, нечепура, уживається як лайливе
слово [1, с. 1558].
2
«Найбільше лаються […] араби, росіяни, греки, італійці, іспанці і баварці. Однак в цілому американські і європейські
лайки для маледиктолога є убогими, стереотипними і нудними. В США здебільшого чути « fuck « i « shit «, в Німеччині – «
Scheißе». Але щоб почути справді оригінальні прокльони, треба – на думку Амана – податися до Африки, Азії, Австралії
або Океанії. В Таїланді, наприклад, можна почути : «говорити з тобою – як бегемотові грати на скрипці». В Західній
Африці виражають антипатію словами: «смердиш, як в білого з-під пахви» або «твоє обличчя зморщене як дупа в слона».
В Саудівській Аравії: «твоя мати вигодувана верблюжою сечею» […]. В Єгипті: «ти сучий сину» […] або «ти дочка 50
псів». В Карої погрозами можна навіть заробити на хліб. Жінок, що мають добрий голос і особливо барвисту лексику,
деколи наймають люди, що хочуть переказати іншим, що вони про них думають. […]Все ж найбільш вигадливими є
єврейські прокльони, запозичені з багатьох різних культур. Наприклад: «щоб ти втратив всі зуби, окрім одного, для того,
щоб він тебе болів» або «щоб ти одержав у спадок три кораблі, наповнені золотом – і щоб всього цього багатства не
вистачило для плати твоїм лікарям» [21].
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Загальний корпус найбільш уживаних німецьких відповідників із семою «розпусна жінка» у досліджуваній нами німецькомовних перекладах творів Ю.Андруховича складають наступні лексичні одиниці: Hure,
Schlampe, Dirne, Sau, Nutte, Schickse (6 позначень), які відповідають українським курва, лахудра, повiя, прошмандівка, профура, сикса, сука, хвойда, шлюха, шльондра (10 позначень). З них лексемі die Schlampe відповідають сім позначень: шлюха, хвойда, сука, прошмандівка, профура, лахудра, курва, а лексемі die Hure – курва,
повія, сука, хвойда, шльондра (5 позначень).
У «Словнику лайливих слів» (2005) О.Гаврилів знаходимо наступні українські відповідники: die Schlampe
– 1) нехлюя; 2) шлюха [2, с.85]; die Schickse – сикса, шикса (універсальне: дівчина, жінка) [2, с. 84]; die Hure
– курва [2, с. 60]; die Dirne – лярва [2, с. 47]; die Nutte – шльондра [2, с. 76]; die Sau – льоха [2, с .82]. Словник
«Українська мова без табу» такі лексеми як «сикса» та «шикса» не фіксує. Лексема «прошмандівка» зафіксована у словнику як «прошмандовка». Лексема «лярва» фіксує два значення: 1) розпусна жінка, повія; презирл,
лайл.) 2) (жарг.) жінка, дівчина; шлюха – жінка легкої поведінки, розпусниця, рідко – повія, презирл., лайл.
[17, с. 412]; шльондра – те ж саме, що шлюха (презирл., лайл). [17, с. 412]; курва – 1.Повія, 2. Жінка легкої поведінки, розпусниця (зневажл., лайл.) [17, с. 220]; сука – жінка легкої поведінки, повія; хвойда – жінка легкої
поведінки; повія [17, с. 383], зневажл, лал.; профура – легкодоступна жінка, низькопробна повія [17, с. 317],
(жарг.презирливо); прошмандовка – 1) повія, яка опустилася, втратила колишню привабливість, красу; 2) жінка легкої поведінки (презирливо, лайливо) [17, с. 318]; повія – 1) жінка, яка займається проституцією, проститутка; 2) жінка легкої поведінки, розпусниця; 3) лайл. мерзотна, ненадійна, продажна людина. Серед поданих
лексем такі як лярва, шлюха, шльондра, курва, хвойда, повія є носіями семи «розпусна жінка», «розпутниця»,
а такі лексеми як профура, прошмандовка містять сему «низькопробна повія», «повія, яка опустилася».
Досліджуючи семантичну структуру лайливих лексичних одиниць на позначення розпусної жінки та їх переклад, приходимо до висновку, що більшість лексем можуть бути взаємозамінними, оскільки вони є носіями
спільних сем, що полегшує роботу перекладача. У деяких випадках проглядається не тільки перекладацька
завбачливість, але й володіння нюансами мови. Наприклад, лексема хвойда («неохайна жінка», нехлюя, задрипанка) відповідає німецькій лексемі Schlampe (неохайна жінка) і має дещо інше семантичне нюансування ніж
лексема Hure (повія). Поруч з тим, лексема курва сягає етимологічними глибинами лексеми Hure. Порівняймо:
«курва – «розпусниця», скурвай – «син розпусної жінки», утворене від kurъ «півень» з початковим значенням «курка», пізніше «розпусниця», спроба вважати псл. *kurva результатом скорочення псл. *kuropъtъva
«куріпка», як і виведення від […] двн. huora (> нвн.Hure) «розпусниця» [5, с. 151-152].
Дослідження підтверджує, що розглянуті нами лексеми належать до одного синонімічного ряду. Це уможливлює їх перманентну можливість взаємозаміни для оживлення тексту й уникання повторів. При цьому не
завжди може братися до уваги інтенсивність ознаки (хвойда – Hure) та стилістичне забарвлення. Наприклад,
лексема прошмандовка, профура та шлюха позначені у словнику як «презирливі», що посилює інтенсивність
негативної ознаки характеристики жінки, хоча вони у перекладі відтворені, як і інші лексеми цього ж синонімічного ряду (хвойда, сука, курва) лексемі die Schlampe. Результати дослідження фіксують відповідність
обох синонімічних рядів лайливих слів як у німецькій так і в українській мові при кількісно ширшому ряді
лексичних одиниць в українській мові (10:6), про що вже зазначалося вище.
При наявності ряду субстантивів із негативною конотацією для характеристики особи жіночої статі, перекладач відтворює текст за допомогою німецьких відповідників, зберігаючи негативний малюнок героїні роману. Наприклад, укр..: «хвойдою, відьмою, старезною гачкодзьобою курвою» – ніМ. : «Schlampe, Hexe, eine
greisenhafte hakennasige Hure» (Ю.Андрухович, «Дванадцять обручів).
Отже, як демонструє наше дослідження, лайливі слова на позначення ознаки «розпусна жінка» мають в
українській та німецькій мовах подібні синонімічні ряди, одиниці яких можуть при перекладі взаємно замінювати інші. Це свідчить не тільки про наявність лексичних відповідників в обох мовах, але й про мовну і
культурну наближеність народів, які є носіями цих мов.
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ВІДТВОРЕННЯ ДІЄСЛІВ ПОВІДОМЛЕННЯ ПОВІСТІ Р. БРЕДБЕРІ «КУЛЬБАБОВЕ ВИНО»
В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ В. МИТРОФАНОВА
У статті проаналізовано особливості використання дієслів повідомлення прямої мови у повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино» та підхід В. Митрофанова до їхнього відтворення засобами цільової мови. Виділено
види та функції таких дієслів у вищезгаданому творі та на їхньому прикладі визначено підхід перекладача до
використання розширеного синонімічного ряду у перекладі. Зазначено перспективу подальшого дослідження,
яке полягає у вивченні творчого методу В. Митрофанова та його унікального ідіостилю.
Ключові слова: дієслова повідомлення прямої мови, діалогічне мовлення, переклад.
В статье проанализированы особенности использования глаголов сообщения прямой речи в повести Р.
Бредбери «Вино из одуванчиков» и подход В. Митрофанова к их воссозданию средствами целевого языка.
Выделены виды и функции таких глаголов в вышеупомянутом произведении и на их примере определен подход
переводчика к использованию расширенного синонимического ряда в переводе. Отмечена перспектива последующего исследования, которое заключается в изучении творческого метода В. Митрофанова и его уникального идиостиля.
Ключевые слова: глаголы сообщения прямой речи, диалогическая речь, перевод.
The article dwells upon the peculiarities of reporting verbs introducing direct speech in R. Bradbury’s long story
«Dandelion Wine» and V. Mytrofanov’s approach to their reproduction by means of the target language. The types and
functions of such verbs in the abovementioned story have been singled out and the translator’s approach to the usage of
a wide synonymic range in translation has been defined. The perspective of further research has been mentioned which
lies in studying the creative method and unique idiostyle of V. Mytrofanov.
Key words: reporting verbs of direct speech, dialogic speech, translation.

Володимир Митрофанов, перекладач і редактор, лауреат Літературної премії імені Максима Рильського
(1998 р., за переклади класиків американської літератури Марка Твена, Е. Хемінгуея, Р.П. Воррена) належить
до плеяди перекладачів-шістдесятників, які за непростих умов своїми високоякісними перекладами стверджували місце української мови в європейській культурі. Доробок перекладача ще потребує ретельного дослідження, хоча окремі переклади вивчала І. Піговська (дитячі повісті Дж. Баррі у зіставленні з перекладом
Н. Трохим), згадували у своїх статтях О. Крупко, В. Шовкун та ін. У цій розвідці ми зосереджуємо увагу на
одному аспекті творчого методу В. Митрофанова – використанні широкого синонімічного ряду у перекладі
на прикладі дієслів повідомлення.
Мета статті – прослідкувати особливості відтворення контекстуальної семантики дієслів повідомлення
прямої мови в українському перекладі повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино» В. Митрофанова і на їхньому
прикладі визначити підхід перекладача до використання розширеного синонімічного ряду у перекладі.
Повість Р. Бредбері «Кульбабове вино» має виразний автобіографічний характер; світ тут показано крізь
призму сприйняття дванадцятирічного хлопчика, де характерною рисою є діалогічне мовлення. Автор активно використовує дієслова повідомлення для побудови діалогів, а також для підсилення загального настрою
повісті і розкриття характеру персонажів, доповнюючи їх обставинами способу дії. Таким чином, вдале відтворення цих дієслів сприяє адекватному сприйняттю повісті українським читачем.
Традиційно дієслова повідомлення описують як компонент прямої або непрямої мови, поділяючи їх за
функціями в реченні. У нашій розвідці ми розглядаємо потенціал таких дієслів з погляду перекладацьких
підходів В. Митрофанова. Під дієсловами повідомлення маємо на увазі дієслівний компонент слів автора,
які вводять пряму мову і містять лексико-семантичну групу слів на означення процесу мовлення, думки, відчуття, слуху, бажання, волевиявлення і подібне: говорити, казати, чути, думати, уявляти, питати, кричати
та інші [3, с. 364]. Послуговуємося терміном «дієслова повідомлення», адже термін «слова автора» включає
також супровідні слова, які передають міміку, жести мовця, його почуття, тоді як нашу увагу зосереджено
винятково на дієслові.
Вибір, використання і функції дієслів повідомлення прямої мови залежать від виду тексту. Залежно від
своєї функції, ці дієслова в художньому творі поділяють на кілька видів: дієслова мовлення / мислення (say,
think), дієслова, що описують спосіб мовлення (mutter, shriek), тип мовленнєвого акту (promise, offer), мовленнєві фрази (аспектні дієслова begin, continue) тощо [5, с. 921]. У цій повісті домінують перші два види дієслів,
які інколи доповнено прислівниками, що показують ставлення персонажа до висловлювання / ситуації / співрозмовника або його емоційний стан.
За нашими підрахунками, діалогічне мовлення охоплює 52,3% від обсягу всього твору. Воно відіграє важливу роль у створенні загальної атмосфери повісті та розкритті характеру персонажів. Не останню роль у цьому відіграють дієслова повідомлення прямої мови, які часто доповнено різноманітними прислівниками для
повнішого опису емоційного стану героїв. Кількісний аналіз показав, що найчастіше автор послуговується
дієсловом «said», яке у функції дієслова повідомлення використано 429 разів (тут і далі – усі дієслова повідомлення пораховано винятково у функції введення прямої мови, ці ж дієслова для введення непрямої мови чи
в іншій функції не враховувалися), що складає понад 65% від загальної кількості дієслів повідомлення. Друге
за частотою вживання дієслово – «cried», – зустрічається значно рідше – 41 раз (6,25%). Ще два дієслова
© О. Є. Федів, 2014
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(«whispered» і «asked») використано 36 і 37 разів відповідно. Частота використання інших дієслів не перевищує 10 («murmured» – 10, «gasped» – 9, «says» – 8). Решта повторюються в тексті від 1 до 5 разів. Загалом, Р.
Бредбері використовує 49 різних дієслів повідомлення прямої мови.
На відміну від автора, у перекладі В. Митрофанов не надає явної переваги жодному дієслову повідомлення. Найчастіше вживане «сказав»1 зустрічається значно рідше – 157 разів (23,9%); водночас перекладач активно використовує дієслово «мовив» (88 разів – 13,4%) і його відповідник доконаного виду «промовив» (15 разів), таким чином уникаючи надмірної повторюваності. Наступними за частотою використання ідуть дієслова
«відказав» (34) і «прошепотів» (30). Загалом перекладач вживає 93 різних дієслова повідомлення прямої мови,
майже удвічі більше, ніж автор, значно розширюючи синонімічний ряд і урізноманітнюючи мову перекладу2.
Для цього активно використано не лише різнокореневі синоніми, а й спільнокореневі дієслова доконаного і
недоконаного виду, а також префікси.
Так, В. Митрофанов послуговується низкою дієслів доконаного і недоконаного виду: відказав – відказував,
гукнув – гукав, вигукнув – вигукував, сказав – казав, запитав – запитував, заговорив – говорив, пробурмотів –
бурмотів, закричав – кричав, повторив – повторював, подумав – думав, заволав – волав.
Найчастіше вживаними є такі префікси: про- (пробурмотів, промимрив, промовив, прочитав, простогнав,
провадив, прошепотів); по- (подумав, пообіцяв, погодився, пояснив, повідомив, попросив, повів далі, погукував, повторив, полинув голос, посміхнувся, покотилося, покликав); від- (відказав, відповів, відрубав, відказував, відгукнувся); за- (зайшовся (криком), закричав, захихотів, зауважив, запитав, запитував, заволав, заперечив, засміявся, зажадав, заговорив, заводив, зашепотів); ви- (вигукнув, випалив, вихопилось, висловив,
визнав, виспівував, вигукував, видихнув).
В. Митрофанов активно використовує різні форми одного і того ж дієслова. Наприклад, дієслово повідомлення «гукати» зустрічаємо в повісті у таких формах: погукував, гукнув, гукав, вигукнув, вигукував, відгукнувся.
Такий вибір перекладача можна пояснити його підходом до перекладу. Як зазначають у статті «За преміями не гнався» Ю. Попсуєнко та О. Логвиненко (Літературна Україна, 14.05.2009), В. Митрофанов вважав
недоцільним «послуговуватися сухими, безбарвними, наче стерильними словами, котрі аж ніяк не прикрашають мови перекладу», а також виступав «проти надмірної ‘експлуатації’ того чи того вподобаного слова
або вислову, який стає в перекладі штампом» [2, с. 7]. Цього принципу дотримано й у перекладі «Кульбабове
вино» при відтворенні дієслів повідомлення, де перекладач намагався не лише урізноманітнити синонімічний
ряд, а й систематично чергував дієслова, щоб уникнути їх повторюваності.
Для прикладу наведемо уривок із повісті, де в межах однієї сторінки автор використовує 13 дієслів повідомлення, серед яких дієслово «said» зустрічається 7 разів і по одному разу вжито дієслова «asked», «whispered»,
«suggested», «began», «murmered» і «didn’t raise his voice»:
…»Is he asleep?» asked Douglas at last.
«No,» said Charlie. «Just recharging his batteries». …
…»Yes, sir» said Charlie, in admiration. …
… «That’s Doug and that’s John,» said Charlie. …
… «But – « said Douglas. «Where is the – ?» …
… «Was I?» murmured the old man.
«The Civil War,» suggested John Huff quietly. «Does he remember that?»
«Do I remember?» said the colonel. …
… «The color of your uniform – « Charlie began.
«Colors begin to run on you,» whispered the colonel. …
… «But you remember which side of hills you fought on?» Charlie did not raise his voice. …
… «No,» said the old man, deep under. …
… «Antietam,» said John Huff. «Ask about Antietam». … [4]
В українському перекладі цього уривка В. Митрофанов жодного разу не використовує дієслово «сказав»,
що є прямим відповідником англійського «said». Натомість, бачимо цілий ряд синонімів, що безумовно збагачує мову перекладу:
… – Він що – заснув? – спитав зрештою Дуглас.
– Ні, – відказав Чарлі. – Просто перезаряджає свої батареї. …
… – Слухаю вас, сер! – захоплено мовив Чарлі. …
… – Це Дуг, а оце Джон, – пояснив Чарлі. …
… – А де ж... – знов почав був Дуглас. …
… – Я щось казав? – пробурмотів старий.
– Хай розповість про Громадянську війну, – тихенько підказав Джон Хафф. – Він її пам’ятає?
– Чи я пам’ятаю? – мовив полковник. …
… – Може, колір мундира... – почав був Чарлі.
– Кольори починають зливатися, – прошепотів полковник....
… – А ви пам’ятаєте, з якого боку гір воювали? – Чарлі говорив тихо, не підвищуючи голосу. …
… – Ні, – відказав старий наче звідкись іздалеку. …
… – Антайтем, – озвався Джон Хафф. – Спитай його про Антайтем. … [1, с. 396-397]
Тут і далі для зручнішого сприйняття дієслова минулого часу подано в чоловічому роді однини.
Спільнокореневі слова доконаного і недоконаного виду, а також із різноманітними префіксами рахувалися окремо.
Одне й те ж дієслово в різних часах вважалося одним дієсловом.
1
2
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У вищенаведеному уривку В. Митрофанов двічі використовує дієслова повідомлення «мовив», «почав
був» і «відказав», решта дієслів не повторюється. Цю тенденцію можна прослідкувати в усьому творі.
Проаналізувавши особливості використання дієслів повідомлення прямої мови повісті Р. Бредбері «Кульбабове вино» та їхнє відтворення українською мовою в перекладі В. Митрофанова, можна зробити такі висновки:
1. Діалогічне мовлення є домінантною рисою вищезгаданого твору; для його побудови автор використовує
численні дієслова повідомлення, найпоширенішими з яких є дієслова мовлення «said» (значно переважає інші
за частотою вживання) і «asked», а також дієслова способу мовлення «cried» і «whispered», інколи доповнені
обставиною способу дії. У цій повісті вони виконують функції передачі прямої мови, розкриття характеру та
емоційного стану персонажа і його ставлення до ситуації чи співрозмовника.
2. При відтворенні дієслів повідомлення прямої мови В. Митрофанов використовує майже вдвічі більше
різноманітних дієслів, не надаючи жодному з них значної переваги (найпоширеніше «сказав» вжито менше
чверті разів від загальної кількості дієслів повідомлення). Такого різноманіття вдалося досягти завдяки використанню доконаного і недоконаного виду дієслів, префіксів і широкого синонімічного ряду.
3. Перекладач систематично чергує різні дієслова повідомлення, які часто повторюються в межах невеликої частини тексту, щоб уникнути надмірної повторюваності, навіть якщо в оригіналі вжито одне й те ж слово.
4. Такий вибір В. Митрофанова відповідає його позиції щодо підходу до перекладу, який полягає у намаганні урізноманітнити і збагатити мову перекладу, уникаючи стандартних штампів і повторення одного слова
чи фрази, таким чином, розкриваючи багатство і потенціал української мови. На нашу думку, такий підхід не
суперечить стилю Р. Бредбері та збагачує українське художнє мовлення.
Перспектива подальшого дослідження полягає у вивченні творчого методу В. Митрофанова, його унікального ідіостилю, який можна простежити в перекладах творів різних авторів.
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ПЕРЕВОД КАЛАМБУРОВ ИЗ ЗАПИСОК Н. А. ДУРОВОЙ «КАВАЛЕРИСТ-ДЕВИЦА.
ПРОИСШЕСТВИЕ В РОССИИ» НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
У статті розглянуті каламбури із записок Н. А. Дурової та їх переклад на англійську мову, виконаний Мері
Флемінг Зірін.
Ключові слова: каламбур, переклад, англійська мова, омонімія, полісемія, парономазія.
В статье рассмотрены каламбуры из записок Н. А. Дуровой и их перевод на английский язык, выполненный
Мэри Флеминг Зирин.
Ключевые слова: каламбур, перевод, английский язык, омонимия, полисемия, парономазия.
In the article the puns of N. Durova’s notes and their English translation, made by Mary Fleming Zirin are analyzed.
Key words: pun, translation, English, homonymy, polysemy, paronomasia.

Каламбур называют самым трудным и интересным в работе переводчика (С. Кузьмин), непереводимым в
переводе, т.к. буквального перевода можно добиться в виде исключения (С. Влахов, С. Флорин). Заключение
Н. Галь о том, что сноска «непереводимая игра слов» – это «расписка переводчика в собственном бессилии»
часто цитируется в научных и литературно-критических статьях [5, с. 163]. Существует мнение, что термин
«перевод» при работе с каламбуром неуместен, т.к. переводчик зачастую «не переводит тот оборот, который
дается ему автором подлинника, а создает свою игру слов <…> иногда на совсем иной основе и проводимую
совсем другими средствами» [3]. Поэтому, более точным можно назвать словосочетание «воссоздание каламбура», употребляемое современными исследователями (Н. Якименко, М. Вотинцевой).
Нельзя не согласиться с тем, что для правильного перевода каламбуров, необходимы совершенное владение обоими языками, опыт, общая культура, чувство юмора, сообразительность, талант [3]. М. Вотинцева
выделяет основные ошибки переводчиков при работе с каламбуром. Во-первых, «буквальное воспроизведение семантики элементов ядра, приводящее к нарушению норм языка перевода или к бессмыслице» [4, с. 52].
Во-вторых, «игнорирование информации о потенциально возможном ее получателе и, как следствие, создание каламбура, находящегося вне его понимания» [4, с. 52].
Цель данной статьи – проанализировать перевод каламбуров на английский язык в записках Н. А. Дуровой «Кавалерист-девица. Происшествие в России», выполненный Мэри Флеминг Зирин «The Cavalry Maiden.
Journals of a Russian Officer in the Napoleonic Wars». Под каламбуром мы понимаем игру слов для создания
комического эффекта с целью вызвать эмоции у слушателя или читателя.
Записки Н. Дуровой были опубликованы в 1836 году. В. Г. Белинский, анализируя второй том «Современника» заметил: «Странно только, что в 1812 году могли писать таким хорошим языком, и кто же ещё?
женщина; впрочем, может быть, они поправлены автором в настоящее время» [2, с. 519]. Не перестаёт восхищаться критик художественным мастерством Н. Дуровой и в 1839 году, после выхода «Добавлений к кавалерист-девице»: «И что за язык, что за слог у Девицы-кавалериста! Кажется, сам Пушкин отдал ей своё прозаическое перо, и ему-то обязана она этою мужественною твёрдостию и силою, этою яркою выразительностию
своего слога, этою живописною увлекательностию своего рассказа, всегда полного, проникнутого какою-то
скрытою мыслию» [1, с. 149].
«Кавалерист-девица. Происшествие в России» переведена на английский язык Мэри Флеминг Зирин (Альтадена, Калифорния) в конце 80-ых годов прошлого века впервые. Область научных знаний переводчицы
сосредоточена на творчестве русских писательниц дореволюционного периода. «The Cavalry Maiden. Journals
of a Russian Officer in the Napoleonic Wars» не просто пословный перевод записок Н. Дуровой, а серьёзное
исследование, включающее анализ источников, имеющих отношение к жизни и деятельности первой русской
женщины, решившейся на прижизненную публикацию автобиографических откровений. Переводчице удалось не только передать стиль повествования, но и познакомить англоязычных читателей с русской историей
и культурой первой половины XIX века. Как пишет сама Мэри Флеминг Зирин в предисловии к изданию:
«I hope that I struck a reasonable balance and that the notes both reflect the joy of the research and help to place
Durova in her times and her society» [8, c. xxxii]. Нормы русского языка, характерные для первой половины
XIX века, представляли трудность при переводе на английский язык. Поэтому переводчица предупреждает:
«To reproduce her spirited prose I have tried to use vocabulary attested in English in the early nineteenth century, but
grammar and syntax follow modern norms that seem better representative of what her contemporaries perceived as a
brisk, impulsive style» [8, c. xxxi].
Справедливыми можно считать отзывы о работе Мэри Флеминг Зирин, опубликованные на задней обложке книги: «… this first translation is a rare discovery» (The Independent), «… admirable translation» (Times Literary
Supplement), «In Mary Fleming Zirin’s spirited retelling of an extraordinary story Durova’s voice is a modern voice»
(Rita Mae Brown, The Los Angeles Times) [8].
Язык записок Н. Дуровой богат эпитетами, сравнениями; содержит галлицизмы, употребление которых
было характерно для писателей первой половины XIX века. Дурова, обладающая тонким чувством юмора,
прекрасно владеет видом языковой игры, основанном на объединении в одном тексте разных значений одно© В. А. Филатова, 2014
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го слова или разных слов, тождественных или сходных по звучанию для создания комического эффекта, т.е.
каламбуром, который может быть построен на многозначности слова или всех типах омонимов.
Рассмотрим несколько примеров. Оговоримся, что для правильного понимания каламбура необходимо
знание контекста, поэтому цитируются довольно большие отрывки из обоих произведений.
В первых двух случаях каламбур основан на игре слов в разговоре и говорить можно о комичности ситуации в целом. Дурова описывает свой приезд в селение, где её эскадрону была назначена днёвка: «…первый
предмет, представившийся мне, был вахмистр в одной рубахе, привязанный у крыльца; сперва я этого не
рассмотрела и хотела было отдать ему свою лошадь; но, увидя наконец, что он привязан, привязала также и
свою лошадь. «За что тебя привязали?» –спросила я бедного узника. «Ведь вы видите, что за руки», – отвечал
он грубо [6, с. 512].
В переводе: «The first object that met my eyes was the sergeant-major, wearing nothing but a shirt and roped to
the porch. At first I did not notice it and tried to hand him my horse. Then at last I saw that he had been tied there and
tied up my horse, too. «How do you come to be tied there?» – «You can see for yourself, by the arms» [8, с. 170].
Комический эффект в данном случае заключается в смысловом контрасте одинаково звучащих слов в
вопросе и предполагаемом ответе (наказание, провинность/ часть тела). Переводчица, чтобы выразить раздражение говорящего, использовала часто употребляемый сленг для эмоциональной окраски и сохранила
каламбурный характер разговора.
Дурова считала заготовку продовольствия и фуража «довольно щекотливым» поручением [6, с. 456], т.к.,
забирая у местных жителей продовольствие, военные оставляли не деньги, а квитанции. В записках есть глава, посвящённая фуражировке, где описывается, как они собирали овёс у населения в Польше. «Наконец
хозяин возвратился; узнал причину моего приезда, покачал головою, пожал плечами: «Ну, если я не дам под
расписку вашу овса, что тогда?» – «Тогда у меня не будет его»«, [6, с. 460].
Перевод: «At last my host returned. When he learned the reason for my visit, he shook his head and shrugged his
shoulders, «Well, if I don’t give you my oats against your voucher, what then?» «Then I won’t have them « [8, с. 123].
В следующих двух примерах каламбур построен на многозначности слов. Однажды во время обеда в доме
униатского священника хозяйка, узнав, что бабка Дуровой по отцовской линии была шведкой, стала хвалить
шведов за их храбрость, правоту, твёрдость. В это время, подали любимое блюдо хозяина дома – «гречневую кашу, облитую сверху салом и усыпанную выжаренными кусочками этого же самого сала» [6, с. 449]. В
Польше это блюдо, как пишет Н. Дурова, «не знаю уже для чего и почему», называют «шведами» [6, с. 449].
Священник, которому не нравилось поведение жены, кокетничающей с молодым уланом, схватил блюдо,
«поставил его перед собою и с исступлением стал бить ложкою по этим безвинным кусочкам, приговаривая:
«Не люблю шведов! не люблю шведов!» [6, с. 449].
Английский вариант: «My hostess began extolling the Swedes, praising to the skies their courage and firm
and upright character. My host was becoming visibly impatient. To my woe, just then his favorite dish was served,
buckwheat kasha with melted lard on top and fried bits of the same lard scattered over it. I don’t know how and why,
but in Poland these are called swedes. My host seized the dish, set it down before him, and in a frenzy began hitting
those innocent bits with his spoon, saying over and over again, «I don’t like swedes! I don’t like swedes!» [8, с. 114].
В данном случае, каламбур в английском тексте лучше воспринимается на слух, т.к. переводчица сохраняет
правила правописания и в отличие от русского варианта национальность «the Swedes» написана с заглавной буквы.
Во втором примере обыгрывается слово французского происхождения (cotillon), которое есть как в русском, так и в английском языке и было понятно для представителей двух культур в начале XIX века. Первая
часть записок Дуровой заканчивается разговором военных о неожиданном приказе «выступить в двадцать
четыре часа!» [6, с. 446] после весёлого времяпровождения. «… все ещё раздается в ушах наших звук последнего котильона. «Ну, хорошо! А вот теперь начнём котильон, которого фигуры будут, по-видимому, довольно трудны…» [6, с. 447]. Поведение главного танцора старинного танца похоже на поведение армейского
командира, поскольку, как известно, разнообразие котильона зависело от ведущей пары, т.к. именно ведущий
кавалер давал сигнал оркестру, громко называл фигуры, следил за согласованностью движения пар.
Перевод: «We said that the sound of the last cotillion was still ringing in our ears. «Well, that’s all very well, but
now we’re beginning a cotillion whose figures will apparently be rather difficult» [8, с. 111].
Рассмотрим каламбур, в котором обыгрывается сходство в звучании и частичном совпадении морфемного
состава слов, т.н. парономазия. Описывая молодую майоршу, которая после замужества изменилась до неузнаваемости, «выросла и потолстела», Дурова называет её богатырём Добрынею и добавляет, что муж, восхищаясь её ростом и полнотою, «говорит всем, кто хочет его слушать: «Моя Сашенька раздобрела!» [6, с. 549].
В переводе: «Looking at her, I couldn’t believe my eyes. How could she in such a short time, have become such a
real bogatyr Dobrynia? I call her that, because K., enraptured by her height and weight, tells everyone who will listen
to him, «My Sasha has gotten nicely stout» [8, с. 203].
Переводчица, учитывая различия в восприятии и знаниях читателей оригинала и перевода, не воспроизводит каламбур на английском языке, а использует подстрочное объяснение: «Dobrynia is one of the heroes
[bogatyri] of Russian epic songs; Durova is making a pun on the root dobr- [good, nice] in that name and the verb
razdobret’ [to put on weight]» [8, с. 203]. Стоит заметить, что в самом начале книги, переводя фразу «Но увы!
это не сын, прекрасный, как амур! это дочь, и дочь богатырь!!» [6, с. 324], Мэри Флеминг Зирин в подстрочном объяснении даёт англоязычным читателям значение слова «богатырь»: «Bogatyrs were the warrior heroes
of the Russian epic songs called byliny» [8, с. 2].
В данном случае, на наш взгляд, подстрочное объяснение, а не воссоздание каламбура – удачное решение
переводчицы, т.к. в основе данного каламбура лежит имя собственное (говорящее, значащее, смысловое) имя
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героя русского фольклора понятное для представителей русской культуры, эквивалента которому нет в английском языке.
Итак, мы рассмотрели примеры каламбура в записках Н. А. Дуровой, основанные на полисемии, омонимии, парономазии и их перевод на английский язык. В первых двух случаях переводчица прибегает к пословному переводу. Два вторых примера сохраняют каламбурный характер в переводе, т.к. в их основе лежат
многозначные слова, понятные представителям двух культур. В примере, построенном на полисемии, переводчица не сочиняет новый каламбур, а использует подстрочное объяснение, где указывается и объясняется
смысл русской шутки. В связи с рассмотренными примерами возникает ещё одна проблема – проблема восприятия юмора представителями разных культур и разных эпох.
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СПОСОБИ ПЕРЕКЛАДУ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
В АНГЛІЙСЬКОМУ ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ
У статті розглянуто найбільш ефективні способи перекладу фразеологічних одиниць в англійському художньому тексті, що є одним з найскладніших завдань у перекладознавстві. Визначено основну проблему під
час перекладу фразеологічних одиниць, яка полягає в тому, що вони несуть у собі певне стилістичне забарвлення, експресію, які залежать від контексту та не можуть бути передбачені словником. У статті зазначено, що, використовуючи певну фразеологічну одиницю, автор змінює її форму та зміст, що призводить до
певних семантичних трансформацій. Досліджено та проаналізовано різноманітні способи перекладу фразеологізмів, виявлено їх особливості та найбільш проблемні аспекти.
Ключові слова: фразеологізм, художній текст, переклад, семантична трансформація, зміст, форма.
В статье рассматриваются наиболее эффективные способы перевода фразеологических единиц в английском художественном тексте, что является одной из самих сложных задач в переводоведении. Определена основная проблема при переводе фрзеологических единиц, которая заключается в том, что они несут в
себе определенную стилистическую окраску, экспрессию, которые зависят от контекста и не могут быть
предусмотрены словарем. В статье указывается на то, что, употребляя определенную фразеологическую
единицу, автор изменяет ее форму и содержание, что приводит к определенным семантическим трансформациям. Были исследованы и проанализированы различные способы перевода фразеологизмов, выявлены их
особенности и наиболее проблематичные аспекты.
Ключевые слова: фразеологизм, художественный текст, перевод, семантическая трансформація, содержание, форма.
The article deals with the most effective ways of translation of phraseological units in an English fiction text
that is one of the most difficult tasks in translation. The main problem during the translation of phraseological units
is determined, it lies in the fact that they have a certain stylistic feature, expressiveness, that are depended on the
context and they can’t be used according to the vocabulary. It has been noticed that using a certain phraseological
unit the author changes its form and in such a way it provides certain semantic transformations. Different ways of
the translation of phraseologisms have been researched and analyzed? Their peculiarities and the most problematic
aspects have been researched.
Key words: phraseologism, fiction text, translation, semantic transformation, content, form.

Фразеологія як наука виявляє особливості фразеологізмів і визначає їх місце серед інших одиниць мови
та зв’язок з іншими його рівнями. Фразеологія досліджує семантичні, експресивно-стилістичні та граматичні
властивості фразеологічних одиниць. Через незмінність своєї форми їх часто вивчають у парадигмі структурної лінгвістики. Основними питаннями, які розглядалися у фразеології, вважалися проблеми варіативності
фразеологізмів, їх стійкість, а також питання щодо відокремлення фразеології в окремий мовний рівень.
Метою статті є дослідження способів перекладу англійських фразеологізмів у художньому тексті.
Предметом дослідження є способи перекладу фразеологічних одиниць в англійському художньому тексті.
Об’єктом дослідження є фразеологічні одиниці сучасної англійської мови.
Актуальність дослідження полягає в тому, що висвітлення цієї проблеми є дуже важливим аспектом
для визначення найбільш ефективного засобу перекладу фразеологічних одиниць. Вивчення фразеології в
художньому тексті має велике пізнавальне та загальноосвітнє значення, а саме: значний інтерес викликають
прийоми вживання фразеологічних одиниць, бо саме в цьому аспекті виявляється своєрідність авторського
методу письменника, його індивідуальність. У процесі вивчення фразеології в такому аспекті на перший план
висунуто задачу її дослідження як виразного засобу (вивчення її естетичних та художніх функцій).
Багато авторів узяли за основу лінгвістичні класифікації, побудовані на критерії цілісності фразеологізмів,
злиття його компонентів залежно від багатьох додаткових ознак – мотивування значення, метафоричності
тощо – визначається місце фразеологічних одиниць в одному з наступних розділів: фразеологічні зрощення
(ідіоми), фразеологічні єдності (метафоричні одиниці), фразеологічні сполучення та фразеологічні вирази.
Зокрема цими аспектами займались В.В. Виноградов, Н.М. Шанський, Б.А. Ларин, Ш. Балі. Показовою в
питанні використання такої класифікації в теорії і практиці перекладу можна вважати роботу Л.В. Федорова.
Розібравши основні лінгвістичні схеми того часу, він висвітлив їх із погляду перекладознавства.
«Фразеологічні одиниці – це стійки словосполучення, які характеризуються постійністю лексичного складу та ускладненістю семантики» [5, с. 207]. Емоційно-експресивне стилістичне забарвлення лежить в основі
фразеологізмів. Вони широко використовуються як в усній, так і писемній мові. У лінгвістичній теорії основними критеріями фразеологічної одиниці вважаються стійкість та переосмислення, відмінність в оформленні, неможливість моделювання. З погляду перекладача останній критерій є основним, бо на всі проміжні
перетворення, які є частково чи повністю переосмислені, розповсюджуються загальні принципи перекладу
фразеологічних одиниць.
Переклад образних фразеологічних одиниць є одним з найскладніших завдань у перекладознавстві. Вірогідність помилки є дуже великою, бо для них характерне омонімічне та вільне сполучення слів і розрізнити
їх можна лише на підставі контексту та загальної логіки висловлювання. Помилка може призвести до втрати
основного змісту тексту.
© М. Ю. Шевченко, А. О. Скорик, 2014
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У процесі перекладу фразеологічних одиниць важливо не лише передати його смисл, але і його стилістичне забарвлення, експресію, яка значно залежить від контексту та не може бути передбачена будь-яким
словником.
Говорячи про художні особливості фразеологізмів, зазначимо положення, сформульоване В.В. Виноградовим: «При стилістичному підході мова в художньому творі є невіддільною від ідейного задуму письменника,
а також від характерів дійових осіб, від тієї творчої особистості» [2, с. 105].
Використовуючи певну фразеологічну одиницю, автор змінює її форму та зміст. У цьому випадку йдеться
про використання структурно-семантичної трансформацій, які, так само, несуть за собою зміни компонентного складу або морфологічні перетворення їх компонентів. Прикладами таких трансформацій є заміна компоненту, еліпсис. Замінюватись можуть іменники у стійких порівняннях, дієслова в дієслівних фразеологізмах
та прикметники у фразеологічних одиницях різного типу, надає фразеологічним одиницям виразності, експресивності та емоційності. Розповсюдження фразеологізмів виникає за рахунок уведення прикметників та
прислівників, які допомагають посилити та уточнити значення фразеологізму. Отже, трансформації фразеологічних одиниць, які виникають у процесі їх функціонування в мові, є завжди цілеспрямованими та здійснюються з певним комунікативним і стилістичним завданням. Так, Ш Балі зазначав: «Якщо вчений або інженер
змінює мову для того, щоб «знеособити» її, зробити більш логічною, поглибленою, то письменник перебудує
її, щоб зробити придатною для вираження суто індивідуальної думки, тобто ефективного та естетичного змісту» [1, с. 280].
Можна погодитись з Т.А. Казаковою, що: часткова або повна невідповідність плану змісту та плану вираження зумовлює специфіку фразеологізму [3, с. 127]. Цей аспект, безумовно, впливає на вибір прийомів та
засобів перекладу фразеологізмів.
А.В. Куніна виділила такі засоби перекладу фразеологізмів: повний еквівалент, частковий лексичний та
граматичний еквівалент, обертональний, описовий, дослівний переклади.
Фразеологічні одиниці, повні еквіваленти, яких в українській мові за смислом відповідають англійським
фразеологізмам не викликають значних труднощів під час перекладу, наприклад:
«She looks as quiet as a mouse. There’s something rather striking about her» [6, с. 106].
Переклад наведеного уривку звучить так: «Вона спокійна, як миша. Але все ж таки в її зовнішності є щось
привабливе». У цьому випадку англійська фразеологічна одиниця збігається з українською за стилістичною
спрямованістю, образністю, лексичним складом та граматичною структурою, тому очевидним є наявність
повного еквіваленту під час перекладу.
У процесі використання засобу часткового лексичного еквіваленту щодо англійських фразеологічних одиниць, простежується збіг за стилістичною спрямованістю та значенням, але водночас наявна відмінність в
образності, наприклад:
«When the dance ended, they stopped just by the spot where miss Cecwick was sitting. Florence and Dorothy w
ere both dancing, but Jeremy who did not dance was standing by her looking surly as a bear with a sore head» [9,
с. 201].
Переклад речення звучить так: «Коли танок закінчився, вони зупинилися як раз у тому місці, де сиділа міс
Чесвік, Флоренс та Дороті, обидві танцювали, а Джеремі, який не танцював, стояв біля неї, ображений як сич».
Частковий граматичний еквівалент характеризується збігом англійського фразеологізму з його перекладом за значенням стилістичної спрямованості та образності, але відмінним за граматичною структурою, наприклад:
«He said he didn’t believe in punishing a man for his activities on behalf of the workers, and that if Iwould show
up at the traving dock he would give me a job. I never looked a gift horse in the mouth, and jumped at this chance of
getting back into the shipyard again» [10, с. 97].
Переклад речення звучить так: «Він сказав мені, що засуджує покарання людей за діяльність, спрямовану
на захист робітників, додавши при цьому, що якщо я зайду в док Грейвінга, то він улаштує мене на роботу.
Дарованому коневі в зуби не дивляться і я одразу вчепився в цю можливість на судноверф».
У цьому прикладі простежуються граматичні зміни у процесі перекладу фразеологізмів, а саме заміна Past
Simple на Present simple.
Обертональний переклад вважається одним з найскладніших, оскільки автор має дібрати еквівалент для
перекладу фразеологізму, який використовується тільки в представленому контексті, наприклад:
«I’ll warrant we’ll never see him sell his hen on a rainy day» [8, с. 36].
Переклад речення звучить так: «Я можу поручитися, що він свого не упустить». У цьому випадку фразеологічна одиниця «sell his hen on a rainy day» означає – продавати свій товар у невідповідний час, але це значення не можна застосувати в наведеному контексті. Перекладач змушений підібрати еквівалент перекладу, який
забезпечує повну передачу смислу, експресивності англійського виразу. Отже, наведене речення є прикладом
того, коли застосування обертонального перекладу є обов’язковим.
Іншим випадком є застосування описового перекладу, коли автори цих перекладів передають смисл фразеологічних одиниць за допомогою вільних сполучень, наприклад:
«Clubs are matter of taste. You like a cock-and-hen club. I don’t». [11, с. 54]. Переклад речення звучить так:
«Клуби – це справа смаку. Ви полюбляєте змішані клуби, а я ні».
Говорячи про дослівний переклад, зазначимо, що його уміcність залежить від контексту, наприклад:
«Members of Parliament and ladies of fashion, like himself and Fleur... now and then... going for each other lik
e Kilkenny cats [7, с. 156]. Переклад речення звучить так: «Члени парламенту та світські жінки, як він сам та
Флер, зчіпляються один з одним, не на життя, а на смерть».
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У наведеному прикладі фразеологічний вираз «Kilkenny cats» має відношення до легенди про жорстоку
боротьбу між «Kilkenny» та «Irish» towns у XVII столітті. Фразеологічний вираз перекладається дослівно,
зберігаючи за собою національний характер англійської мови.
Проаналізувавши особливості фразеологічних одиниць та способи їх перекладу можна дійти висновку, що
фразеологія як наука посідає особливе місце в лінгвістиці та претендує на відокремлення в окремий мовний
рівень. Дослідження є актуальним на шляху до визначення найбільш ефективного способу перекладу фразеологізмів. Зазначимо, що наявність таких способів є не досить числена, бо дуже значні труднощі постають
перед перекладачем. Це, насамперед, пов’язано з точною та адекватною передачею не лише смислового змісту, але й експресивно-стилістичного забарвлення фразеологічних одиниць. Саме це спонукає дослідників та
перекладачів до пошуку найбільш оптимального розв’язання цієї проблеми. Кожен літературний контекст є
унікальним, тому дуже важко говорити про певну стандартизацію в цьому питанні. Аналіз особливостей, які
є характерними для різноманітних фразеологічних одиниць та аналіз способів їх перекладу, дозволяють дійти висновку, що значній кількості мовних засобів які трапляються в різних літературних творах, відповідає
така ж кількість засобів, які слугують для їх передачі в іншій мові. Перспективою для подальших досліджень
цього питання є більш поглиблений аналіз цієї проблеми та пошук нових способів перекладу фразеологічних
одиниць.
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АМЕРИКАНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ У ПЕРЕКЛАДАЦЬКОМУ АСПЕКТІ
У статті розглянуто особливості перекладу американського молодіжного сленгу на українську мову. Розкрито сутність основних понять дослідження «сленг» та «молодіжний сленг». Проаналізовано основні засоби перекладу сленгових конструкцій на українську мову (пошук відповідного еквіваленту, експлікація та калькування). Описано труднощі, що виникають при перекладі американського молодіжного сленгу.
Ключові слова: сленг, американський молодіжний сленг, сленгові конструкції.
В данной статье рассмотрены особенности перевода американского молодежного сленга на украинский
язык. Раскрыта сущность основных понятий исследования «сленг» и «молодежный сленг». Проанализированы
основные средства перевода сленгових конструкций на украинский язык (поиск соответствующего
эквивалента, экспликация, калькирование). Описанные трудности, которые возникают при переводе американского молодежного сленга.
Ключевые слова: сленг, американский молодежный сленг, сленгованые конструкции.
Features of the translation of American youth slang into Ukrainian are considered in this article The essence of basic
concepts of the research «slang» and «youth slang» is exposed. Main means of the translation of slang constructions
into Ukrainian are determined (search of the corresponding equivalent, explication and calque). Difficulties arising up
while translating American youth slang are also described in the article
Key words: slang, American youth slang, slang constructions.

Дослідження американського молодіжного сленгу не втрачає своєї актуальності протягом останніх десятиліть. Сленг молоді найбільш жваво реагує на події життя, підхоплює і відображає нові явища і змінюється
в процесі їх перетворень. Проте на даному етапі розвитку лінгвістики та перекладознавства сленг становить
собою ще недостатньо вивчену проблему, яка потребує подальшого дослідження.
Зупинимося на розгляді цього поняття і особливостях перекладу американського молодіжного сленгу на
українську мову більш детально. При цьому ми спираємося на наукові студії, в яких подається теоретичне
обгрунтування сленгу (В. Вілюман, Г. Менкен, Н. Потятиник, В. Хом’яков ); характеристика ненормативної
лексики (Дж. Грінок, Г. Кіттрідж, Е Патрідж ).
Отже, мета статті – розглянути засоби перекладу лексичних одиниць американського молодіжного сленгу.
Мова – це живе явище, постійно зазнає певних змін та перетворень. Сленг молоді жваво реагує на події
життя, підхоплює й відображає нові явища і змінюється в процесі їх перетворень.
На основі студіювання науково-лінгвістичних джерел з’ясовано, що сутність дефініції «сленг» є предметом досліджень багатьох науковців. Відзначимо лише ті, які розширюють наше розуміння досліджуваного
феномену.
Важливу роль у вивченні питання американського сленгу відіграв Г. Менкен. На його думку, сленг – категорія загального поширення, що перебуває за межами загальноприйнятих мовних норм. Він також стверджує,
що «тривалість життя» одних сленгових одиниць визначається століттями, іншіж «безславно» гинуть, ледь
з’явившись на світ [11].
Значним кроком уперед стало дослідження Е. Патріджом питання про статус сленгу. Вчений простежив
культурно-історичні передумови неформального мовлення на північноамериканському континенті. Лексикограф Е. Патрідж у своїй книзі «Slang: Today and Yesterday», 1933, перелічив 15 причин чому люди використовують сленг. І сьогодні трактування Е. Патріджом проблематики сленгу є базисним для сучасних теоретичних
досліджень [13].
Важливими для нашого дослідження є наукові напрацювання В. Вілюмана [3]. Дослідник в стислих тезах
сформулював деякі особливості сленгу та запропонував наступну його класифікацію:
1) загальний сленг – образні слова і словосполучення емоційно-оцінного забарвлення, які знаходяться за
межами літературної мови, загальнозрозумілі і широко поширені в розмовній мові, які претендують на новизну та оригінальність і в цих якостях виступають синонімами слів і словосполучень літературної мови;
2) спеціальний сленг – слова і словосполучення того або іншого професійного або класового жаргону.
Більш розгорнуте визначення цих термінів запропонував В. Хом’яков. Він також стверджує, що від лексики літературного стандарту загальні сленгізми відрізняються етико-стилістичним зниженням різної якості:
від жартівливо-іронічної та невимушеної експресії повсякденного до принизливої експресії суто фамільярного спілкування [8].
Слід також звернути увагу на те, що дослідник У. Потятиник розглядає американський сленг як особливий
соціостилістичний субваріант ненормативної англійської мови у США із наскрізною соціодемографічною
дистрибуцією, який характеризується: соціопсихологічною мотивацією вживання; соціостилістичною зниженістю повідомлення; домінуванням конотативного компонента над денотативним; неодмінно більш чи менш
обмеженою функціональністю; неоднорідністю складу; надлексикалізацією певних сфер [5].
Проаналізувавши різні підходи щодо вивчення цього поняття, ми можемо зробити висновок, що «сленг»
– це ефективний засіб прояву людиною своєї індивідуальності, передачі своїх думок і почуттів у найрізноманітніших ситуаціях.
© І. М. Міщук, 2014
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Сленг кожної історичної епохи відображав риси часу. Сленг 60-х був наслідком підвищеного інтересу до
популярної музики, наркотиків, постійної ейфорії. Сленг 70-х містив велику кількість епітетів, що стосувалися невдах:
«wally’, «nurd» тощо. У сленгу 80-х переважали слова, що стосувалися грошей та роботи.
У статті «К вопросу об определении понятия «сленг» А. Сорока розглядає сленг як символ групової приналежності – «маркер ідентичності». Сленг, на його думку, – «це шар нелітературної, емоційно-експресивної
лексики, територіально не обмеженої вживанням; a сленгізми є маркером ідентичності, приналежності до
певного соціального угрупування, виражають кепкування-протест по відношенню до встановленого порядку
і норм моралі, внаслідок чого вони часто мають пейоративну експресію» [9].
Слід також зазначити, що зі сленгом часто асоціюються такі близькі до нього поняття, як жаргонізми, арго,
колоквіалізми та кент, між якими важко встановити чіткі межі. .«Стертість» границь є результатом того, що
значна кількість лексичних одиниць оперують у спільному функціонально-стилістичному ареалі [5].
У термін арго соціолінгвісти США схильні вкладати поняття особливого вокабуляра групи, об’єднаної
спільними інтересами, фахом, видами діяльності тощо.
Жаргонізми (сленгові слова) притаманні розмовній мові людей, які пов’язані певною спільністю інтересів.
Сленг властивий різним групам людей і відіграє важливу роль у житті індивіда. Діалект – явище стале, в той
час як сленгові одиниці недовготривалі. Арго – лексика певної групи людей, об’єднаної спільними інтересами, фахом, діяльністю.
Кент, на думку Е. Патріджа [13] – вокабуляр представників злочинного світу, а С. Флекснер розуміє під
кентом розмовну ідіоматику, притаманну для представників певної професії чи будь-якої підгрупи американської культури [6].
Диференціація сленгового лексикону та колоквіалізмів є ще складнішим завданням. Г. Менкен назвав «колоквілізацією» процес віддалення розмовної мови в американському варіанті англійської мови від розмовної
у британському варіанті [11]. Цим можна пояснити розмитість меж між колоквіалізмами та сленгом у США,
на думку науковця Дж. Холмса.
Отже, аналіз наукових джерел показав, що на сьогодні відсутня єдність поглядів учених стосовно визначення поняття «молодіжний сленг» і зміст терміну залежить від теоретичних позицій дослідників. Підсумовуючи проаналізоване вище, в дослідженні приймаємо за основу розуміння феномену «молодіжний сленг» як
нестандартний лексикон певної соціальної групи, що може складатися зі стилістично різнорідної нестандартної лексики.
Молодь, на думку С. Флекснера [6], є найактивнішим елементом, який створює сленг. Американський
сленг традиційно вбирає будь-яке яскраве слово, яке потрапило до нього: You so Obama – means that you are
very cool and intelligent.
Молодіжний сленг вирізняється жвавістю, гнучкістю й несподіваною дотепністю. Наприклад.. Fade – погані оцінки в школі. Know-how – знання. Hot potato – складна і неприємна проблема. Blood – відмінна відповідь
учня. Bicycle – шпаргалка. Bingo! – Еврика!
Отже, вживання сленгу – «це свідомий процес, спрямований на те, щоб зробити виклад матеріалу жвавішим, наочнішим, емоційнішим, наближеним до ситуації невимушеного спілкування» [2].
Якщо нове слово відсутнє у англо-українському словнику, то слід спробувати знайти його в англо-англійському словнику. Словники не можуть відображати слова, що знов і знов з’являються. Укладачі словників
обмежуються стилістично нейтральними варіантами слів, що передають лише загальний зміст. Тому завдання
перекладача – відшукати еквівалент відповідного сленгізму в мові перекладу, який характеризувався б приблизно однаковою з ним експресивністю та емоційною забарвленістю. До ваших послуг словник американського сленгу та розмовних виразів за ред. Р. Спірса, новий словник американського сленгу за ред. Чепмена
та Інтернет-словники.
Розглянемо деякі види перекладу сленгових одиниць. Дослідник І. Бик розрізняє: 1) еквівалент – постійний рівнозначний відповідник певному слову або словосполученню в іншій мові, який в абсолютній більшості випадків не залежить від контексту. Перекладачі повинні шукати для кожного з них постійні відповідники
в українській мові; 2) аналог – вибір слова з ряду синонімів і до уваги при перекладі береться контекст; 3)
пояснювальний або описовий переклад – замість самого слова вживається пояснення [1].
Також без уваги не можна залишити і засоби перекладу сленгу запропоновані Т. Холстініною. До вищенаведених вона додає: транскрипцію, транслітерацію та калькування (переклад слова по частинах) [7].
Ще одну класифікацію пропонує А. Кунін: 1) еквівалент; 2) аналог; 3) описовий переклад; 4) калькування;
5) антонімічний переклад; 6) комбінований переклад; 7) оказіональні, ситуативні еквіваленти; 8) уточнювальний переклад; 9) прийом компенсації [4].
Беручи до уваги класифікації вчених, ми можемо констатувати, що незрозумілість деяких слів американського молодіжного сленгу зумовлена тим, що вони означають специфічні, маловідомі поняття, притаманні
певній групі людей, так як єдиного визначення сленгу немає і дотепер. Неодноразові спроби розмежувати
сленг і загальновживану лексику або сленг і нецензурну мову не дали результатів. До того ж, дуже часто на
позначення нового предмета або поняття мовець не знаходить лексеми в літературній мові та її діалектах. У
цьому випадку використовується сленгова лексика або звичні механізми сленгового словотвору.
При перекладі американського молодіжного сленгу на українську використовується описовий переклад,
коли у словниковому складі української мови немає ні еквівалента, ні аналогів, які відповідають значенню
слова чи словосполучення (оригіналу): prelims – контрольна робота у вузі; nongraded – метод навчання без
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заліків і оцінок; мixed media – доповідь, лекція, повідомлення з використанням декількох допоміжних засобів
(кіно, радіо).
Ще одним з досить цікавих аспектів перекладу молодіжного сленгу є робота з ідіомами (фразеологічними
одиницями). Найкращим засобом перекладу фразеологізмів є пошук в мові перекладу ідентичної ідіоми.
Наприклад: You may think so, but I don’t buy it. В цьому прикладі нас цікавить ідіома, яка означає «не вірити
чомусь або комусь».
Використовується також такий засіб перекладу як калькування (air head – порожня голова; pass-fail – залік-незалік), але відсоток сленгізмів, перекладених за допомогою цього засобу перекладу є незначним. Слід
памятати, що найбільш важливими при перекладі сленгових одиниць є фонові знання про сленг, тобто інформація про ситуацію вживання відповідного сленгізму.
Підсумовуючи, ми можемо констатувати, що основними засобами перекладу сленгових конструкцій є пошук відповідного еквіваленту та експлікація, і лише незначна кількість сленгізмів була перекладена за допомогою калькування.
Проведене дослідження не вичерпує порушеної проблематики й окреслює низку перспектив щодо подальших розвідок, котрі вбачаємо в залученні ширшої бази наукових матеріалів, що допоможе детальніше описати
особливості перекладу американського студентського сленгу на українську мову.
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Поняття концептуалізації та типологія концептів
у сучасній когнітивній лінгвістиці
Стаття присвячена розробці проблеми трактування поняття концептуалізації у когнітивній лінгвістиці.
У представленому дослідженні здійснена спроба аналізу наявних у сучасній лінгвістиці наукових поглядів на
обґрунтування явища концептуалізації, розгляду можливих методів її дослідження. Робота також містить
огляд найбільш відомих типів концептів, які розроблялися останнім часом.
Ключові слова: концепт, концептологія, класифікація, категоризація, типологія концептів, методи дослідження концепту, категорія.
Статья посвящается разработке проблемы трактовки понятия концептуализации в когнитивной лингвистике. В представленном исследовании предпринята попытка анализа имеющихся в современной лингвистике научных взглядов на обоснование явления концептуализации, рассмотрения возможных методов ее
исследования. Работа содержит обзор наиболее известных типов концептов, которые разрабатывались в
последнее время.
Ключевые слова: концепт, концептология, классификация, категоризация, типология концептов, методы
исследования концепта, категория.
The article is dedicated to the problems of conceptualization in cognitive linguistics. In our investigation there
was an attempt to analyze existing scientific views in modern linguistics to prove the phenomena of conceptualization
and to find all possible methods of further research. This article also provides an overview of the most famous types of
concepts that have been recently investigated.
Key words: concept, conceptology, classification, categorization, typology of concepts, methods concept category.

Мета та основне завдання нашого дослідження полягає у встановленні актуальних проблем щодо методів
визначення концептів, їх класифікації та різних типів концептів у когнітивній лінгвістиці, а також в огляді
вже сформованих поглядів сучасних науковців на поняття концептуалізації з метою подальшого вивчення та
розробки теоретичних питань із концептології та когнітивної лінгвістики.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження. Не зважаючи
на те, що у когнітивній лінгвістиці за останні десятиліття питання концептології досліджуються багатьма
науковцями, існують поняття, які й досі вимагають чіткіших дефініцій і залишаються актуальними. К. С.
Кубрякова вважає, що найбільші розбіжності поглядів викликає визначення термінів «концептуалізація» і
«концепт» [6, с. 8].
Поняття концептуалізації відноситься до центральних та основоположних понять когнітивної лінгвістики.
У широкому розумінні концептуалізація розглядається як процес утворення і формування концептів у свідомості людини. Свідомість людини виокремлює відмінні ознаки та окрему область чи сферу в об’єктивній або
суб’єктивній дійсності та підводить їх під певний визначений клас явищ. Це і називається концептуалізацією [14].
А. П. Бабушкін розглядає концептуалізацію як «первинну теоретичну форму, що забезпечує теоретичну організацію матеріалу; як схему зв’язків понять, які відображають можливі тенденції до змін; як спосіб
організації мисленнєвої роботи, що дозволяє рухатись від матеріалу і первинних теоретичних концептів до
більш абстрактних конструктів, покладених в основу побудови картини бачення досліджуваного сегменту
реальності» [1, с. 57-58].
Проблемі вивчення концепта присвячено багато досліджень, серед яких традиційно виділяють два основні напрями: когнітивний (Р. Джонсон, Дж. Лакофф, Ч. Філлмор, В. І. Герасимов, О. С. Кубрякова, З. Д. Попова, И. А. Стернін, Р. М. Фрумкіна та ін.) та лінгвокультурологічний (Н. Д. Арутюнова, А. Вежбицька, С. Г.
Воркачов, Г. Г. Слишкін, М. М. Болдирев, Ю. С. Степанов, В. І. Карасик, В. М. Телія) [11].
Розвиткові когнітивного підходу до явищ та предметів сприяло розуміння його як джерела відомостей
про концептуальні та когнітивні структури свідомості та розуму. Виходячи з цього мова може трактуватися
як сукупність різноманітних структур знань про світ, в основі яких лежить одиниця ментальної інформації
– концепт [11]. Концепт являється одиницею концептосфери – упорядкованої сукупності одиниць мислення,
які включають всі ментальні ознаки того чи іншого явища, відображеного в мовній свідомості [12]. Процес
концептуалізації є неможливим без мови, оскільки у мові людини міститься інформація, яка свідчить про весь
набутий досвід, практичні та життєві знання індивіда [7].
Питання про типологію концептів – одне з перших теоретичних питань, поставлених когнітивною лінгвістикою. Пошуки визначення концепта, його ментальної специфіки були тісно пов’язані з проблемою класифікації концептів, якій науковці приділяли багато уваги. Швидкий та інтенсивний розвиток когнітивної
лінгвістики, теоретичне осмислення поняття «концепт» та типологія концептів привели дослідників до розуміння того, що концепт становить собою парасольковий термін, який об’єднує різні види ментальних явищ,
основною функцією яких є структуризація знань у свідомості людини [14].
У результаті аналізу сукупності концептів як структур уявлення знань людини про навколишній світ було
виявлено, що концепти неоднотипні за способом своєї організації. Й. А. Стернін та Г. В. Бикова виділяють три
принципові структурні типи мисленнєвих образів, або концептів: однорівневий, який включає лише чуттєве
ядро, один базовий шар; багаторівневі, які складаються з декількох когнітивних шарів, які різняться за рівнем
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абстракції та поступово нашаровуються на базовий шар; сегментні, що являють собою один базовий чуттєвий
шар, оточений декількома сегментами, рівноправними за ступенем абстракції [10, с. 58-65].
А. М. Приходько виділяє певні типи і класи концептів [8, с. 89]. Залежно від параметричного принципу
вони можуть поділятися на категоріальні та теософські. Категоріальні концепти відбивають єдиний для всіх
когнітивний процес і несуть інформацію про класи об’єктів на кшталт: РІЧ, КІЛЬКІСТЬ, ПРИЧИНА, ПРОСТІР, ЧАС. Теософські концепти А. М. Приходько денотує як універсальні, нерегулятивні, непараметричні
ментальні утворення з абстрактною семантикою: ДОБРО, ЗЛО, ГРІХ, НЕПРАВДА, ЧЕСТЬ, ПРАВДА, СОВІСТЬ, ЧЕСТЬ [13].
У когнітивній науці існує також ряд загальних структур концептів: мисленнєві образи, схеми, фрейми,
сценарії, картинки і т.д. [1, с. 52-57]. Проте у лінгвістичній когнітології найбільше уваги зосереджено на типології концептів за формою їх репрезентації у тексті [3, с. 53-64]. До таких концептів належать: 1) одиничні
(КОХАННЯ, ПРИРОДА); 2) подвійні гештальтні (ЖИТТЯ/СМЕРТЬ, ДОБРО/ЗЛО, ЩАСТЯ/ГОРЕ, ЧОЛОВІК/ЖІНКА), тобто такі, що вживаються у формі одиничних концептів, проте завжди мають корелятивну
пару, формуючи з нею цілісний образ [2]; 3) кластерні (ВТРАТА ДУХОВНОСТІ) – група (пучок) субконцептів,
які структурують основний концепт [5, с. 32-33]; 4) кумулятивні (SAVOIR VIVRE) концепти як конгломерат
концептуальних ознак, інтегрованих у єдине ціле шляхом накопичення; 5) картинні (БЛАКИТНЕ НЕБО) − ті,
що легше візуалізувати, ніж описати словесно [4]; 6) параболічні (ФРАНЦУЗЬКА ВЕСНА) − концепти, що
містять у собі певну інформацію, історію чи мотив; 7) картинно-параболічні (ПОСМІШКА ЧЕШИРСЬКОГО
КОТА) − параболічні концепти, що репрезентуються не лише вербально, а й за допомогою візуальної емблеми;
8) есеїстичні (ПОСТМОДЕРНІЗМ, СИМУЛЯКР) такі концепти, що, будуючись за принципом мінімалізації,
зберігають у скомпресованому вигляді великий обсяг філософської інформації [9, с. 20].
Висновки. Здійснений у статті аналіз дозволяє зробити такі висновки: концептуалізація – це виявлення
специфічних для кожної конкретної мови концептуальних основ, на яких ґрунтується семантичний зміст мовної форми, а також вона розглядається як процес утворення і формування концептів у свідомості людини, які
в свою чергу мають безліч класифікацій через свою не однотипність. Перспективу подальшого дослідження
ми вбачаємо в розвиткові досліджень у галузі концептології та типології концептів. Адже не зважаючи на
широкий спектр лінгвістичних студій за останні роки у цій сфері, поняття концепту та концептуалізації вимагає чіткіших дефініцій і залишається актуальним питання більш конкретної типології, яка б могла охопити
та структурувати всі можливі види концептів.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ МНОЖИНИ
У ХУДОЖНЬОМУ МОВЛЕННІ
Стаття є результатом дослідження проблеми функціонування абстрактних іменників множини, оскільки абстрактна лексика відрізняється від загальної своєрідними закономірностями. Автор зосереджує основну увагу на стильовому використанні форм множини абстрактних іменників у системах французької та
української мов.
Ключові слова: абстрактний іменник, граматична форма множини, категоріальні транспозиції.
Статья является результатом исследования проблемы функционирования абстрактных существительных
множественного числа, так как абстрактная лексика отличается от общей лексики своеобразными закономерностями. Автор сосредоточивает основное внимание на стилевом использовании форм множественного
числа абстрактных существительных в системах французского и украинского языков.
Ключевые слова: абстрактное существительное, грамматическая форма множественного числа,
категориальные транспозиции.
The article is based on research problems in the functioning of plural abstract nouns since abstract vocabulary is
different from general vocabulary by general regularities. The author concentrates the focus on style using the plural
form of abstract nouns in French and Ukrainian languages.
Keywords: abstract noun, plural grammar, categorial transposition.

Зародження і розвиток категорії числа, що проявилася в мові, відображає етапи становлення абстрактного
мислення людини. Шлях розвитку мислення від конкретних чи менш абстрактних форм до більш абстрактних закріпився в мові через прояв мислення в історії окремих слів, категорій і розрядів слів. Перші словесні
вираження поняття числа безпосередньо зв’язані з конкретним предметним позначенням. «Цей початковий
етап в становленні категорії числа пов’язується з безпосередньо-чуттєвим сприйняттям кількості у вигляді
конкретної множинності» [20, с. 6].
Значення абстрактної лексики та її форм множини формує і ставить перед дослідниками свої не завжди
однозначні запитання: якими є реляції слів у реченні, як вони узгоджуються, якою є участь форми множини
у формуванні словотвірних моделей, а також нових лексичних значень і нових слів у формі множини. Спосіб
розв’язання цих проблем багатоаспектний, оскільки дозволяє вченим застосовувати різні підходи.
Актуальність обраної теми визначено потребою часу, оскільки саме тепер спостерігається кульмінація
розвитку абстрактних іменників та щільність міжрівневої мовної взаємодії. У зв’язку з цим стає науково
перспективною проблема семантико-функціональних характеристик абстрактних іменників залежно від стильової орієнтації текстів. Отже, мета статті – аналіз абстрактних іменників множини у художній літературі
та виявлення домінантних рис їх функціонування. Об’єктом дослідження є абстрактні іменники множини.
Предметом дослідження є лексичні, семантичні та функціональні параметри абстрактних іменників французької мови.
Абстрактні іменники, що відносяться до розряду іменників Singularia tantum мають форму лише однини,
але це не означає відсутності віртуальних можливостей утворення в них форм зі значенням і зовнішніми ознаками множини. Це явище можна прослідкувати на прикладах, взятих з художніх творів не лише сучасних
французьких авторів, а й із творів корифеїв української літератури, які широко використовували абстрактні
іменники для опису складних і глибоких психологічних переживань.
«J’acceptais toutes ces trisresses, ces conflits, ces plaisirs à venir, j’acceptais tout d’avance avec derision» [11,
p. 43].
«Murmurant des folies tout bas... Et me faisant fermer les yeux» [4, p. 287].
«Il avait à quarante ans les paniques et les desespoirs» [12, p. 17].
«A dis-huit ans…, il avait des sympathies non dirigées, des gentillesses non calculées» [1, p. 50].
«Betty Bragance utilisait toujours le pluriel pour débiter ses platitudes» [12, p. 31].
Типологічно близьким щодо форми абстрактних іменників французької мови є український вірш:
«Ті жалі гіркії – вони мені серце зв’ялили!» [21, с.52].
«Я, пітьма, не люблю тих блисків і розкошів багатих домів, я їх гашу і пригнічую, щоб сховати бездомних...» [15, с. 559].
«Нащо даремнії скорботи? Назад нема нам вороття» [22, с. 58].
Отже, транспонування абстрактних іменників, які ми звикло відносимо до розряду Singularia tantum, у
множину є характерним для художнього слова, зокрема для поезії. Множина абстрактних іменників зазначеного типу вживається з метою наголошення експресивності виразу, для своєрідної, образної його конкретизації. На думку Помірка Р.С. у художньому поетичному мовленні експресивно-емоційні ознаки слова є
найвищими [17, с. 198].
Особливістю французьких абстрактних іменників у порівнянні з іншими мовами є їх здатність до широких
категоріальних транспозицій Проте спостерігається категоріальна лакуна. А саме, низка абстрактних іменників французької мови взагалі не мають форми множини: la papauté, la parеsse, la prédicativité і ін. А такі українські абстрактні субстантиви, як воля, добро, терпіння, стид не піддаються транспонуванню в множину. В
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цьому випадку, на наш погляд, слід звернутися не лише до мовної, а й до психологічної точок зору. Ці поняття
настільки глибоко вкоренилися в українську ментальність, що вони є не просто абстрактними поняттями, а
назвами особливих рис українського характеру, які передавалися з покоління в покоління. Конкретизація ж
значення через надання їм форми множини спричинило б збіднення понятійної сутності лексем. Можливо,
через це деякі автори переконані, що при вживанні таких іменників у формі множини виникає особливий стилістичний ефект. Загалом, коли мова йде про назви конкретних почуттів, станів, якостей, то в окремих сферах
мовлення можуть утворюватися оказіональні іменники множини шляхом або простої аналогії до інших слів,
або ж шляхом свідомого відхилення від правил. Проте, такі випадки є більш характерними для поетичної
мови.
У французькій мові поняття числа, як ми вже зазначали, є більш розчленованим. Іменники в множині
можуть виражати не лише множинність предметів, але і один предмет, що складається з декількох частин.
Справді, іноді нам доводиться позначати загальною назвою haine тисячу абсолютно різних видів ненависті:
Ils sont encore à ces haines, dans cette partie du Languedoc» [2, р. 56].
«Mais Mahaut, parce qu’elle était à Maubuisson, et que toutes ses haines s’en trouvaient ravivées, ne se sentaient
pas en humeur de céder» [5, p. 160].
Наведені приклади є ще одним свідченням думки Поповича М.М. про те, що «велика частотність вживання множинних і комбінованих форм детермінативів означеності з абстрактними іменниками – ще одне
підтвер-дження того, що конкретні й абстрактні іменники не становлять собою чітко розмежованих лексикограматичних підкласів слів» [18, с.214].
Однак, процесу розчленованості у французькій мові певною мірою допомагає і наявність трьох артиклів,
з допомогою яких з’являється можливість перетворити будь-який іменник, в тому числі і абстрактний, в частину цілого, а якщо мова йде про якусь частину, то значить, з’являється і думка про число. Наприклад: «Une
suite d`atrocité si recherchée dans les âmes réligieuses» [3, p.146].
Тобто наявність артиклів у французькій мові певною мірою спонукає до утворення категоріальних бінарних числових протиставлень.
Пояснення цього деякі дослідники вбачають і в існуванні у французькій мові часткового (партитивного)
артикля, який з розвитком мови набуває здатності взаємодіяти з різними іменниками (Ж. Дамурет і Е. Пішон). Вживання часткового артикля при будь-якому іменнику означає, що цей іменник не можна порахувати
(Л. Ілія). Загалом, реляції абстрактних імен з трьома артиклями (партитивним, означеним і неозначеним ) у
французькій мові є специфічним, навіть суперечливим. Як вважає Г.Алейнік, вживання часткового і неозначеного артиклів залежить не стільки від лексичних властивостей іменників, скільки від «способу сегментації
дійсності мовцем» [14, с. 15].
І тоді частковий артикль розглядається вже не як «комбінаторний варіант неозначеного артикля, а як один
із рівноправних елементів граматичної структури мови, значення якого протиставляється значенню неозначеного артикля і утворює разом з ним граматичну опозицію рахованості/нерахованості» [op. cit.].
Частковий артикль, його статус, завжди викликав дискусії серед дослідників французької мови. Ми ж наведемо слова О. Іохвідової, яка вважає, що «для партитивного артикля функція вираження одного із значень
числа – нерахованості – видається не лише дуже важливою, але і релевантною» [16, с. 6].
Приклади показують, як у зв’язку зі зміною кількості, тобто зі зміною артикля, видозмінюється значення
лексеми, виникає нова якість, що відрізняється від попередньої, яка, в свою чергу, переходить в кількість:
l’hostilité – ворожнеча, неприязнь; les hostilités – воєнні дії, напад; l`élection – обрання, відбір; lеs élections – вибори. Конкретизація поняття є явищем, водночас, динамічним. Між лексемами встановлюються своєрідні родо-видові відношення. Отже, за допомогою форм множини утворюється форма множини, відмінна від однини.
Однією з можливих класифікацій є наступна, запропонована нами, в основі якої лежить ступінь абстрактності конкретизованого значення, набутий відокремленим іменником при транспозиції в множину:
1) «правильні» абстреми, тобто такі, що формуючи множину за загальним правилом, залишаються абстрактними. Сюди ми віднесли такі відокремлені іменники: lа bêtise – les bêtises – дурість-дурощі, le péché
– les péchés – гріх-гріхи, l`énigme – les énigmes – загадка-загадки, l`habitude – les habitudes – звичка-звички, le reproche – les reproches – докір-докори, l`observation – les observations – зауваження, l`accusation – les
accusations – обвинувачення.
Кількісний характер абстрактних іменників цієї групи можна виявити шляхом субституції кількісних числівників. Наприклад: une joie – des joies, deux joies, trois énigmes, mille pensées, sept pechés.
Така зміна кількісного характеру відокремлених іменників при переході в форму множини знаходить своє
використання і в літературі. Наприклад:
«En une seconde mille pensées, mille suppositions me traverserent l`espoir» [9, р. 271].
«Non là il exagerait; il n `avait jamais apprecié le rite des sacrifices humains mais la tequila, oui, il connaissait...»
[12, p. 38].
« Ils y goutaient des joies exquises» [13, p. 80].
«... ça lui permettait de faire endosser une bonne partie de ces sottises une troisième personne» [12, p. 57].
«Si Philippe de Valois jusqu’à ce jour n’avait pas encore étonné l’Europe par ses talents, on lui faisait toutefois
confiance» [5, p. 28].
«Ainsi le loyal Valois, le preux chevalier, le héros de tournoi, avait déjà donné deux promesses contradictoires»
[op. cit., p. 36].
Отже, наведені приклади показують, що процес переходу цих абстрем в множину відбувається без жодної втрати відокремленими іменниками їхньої абстрактності. Абстрактний характер відокремлених іменників

Серія «Філологічна». Випуск 45

343

множини suppositions, sacrifices, joies, sottises такий самий, як і в однині, а тієї конкретності, про яку говорили
лінгвісти, в прикладах, що належать першій виокремленій нами групі, побачити важко, змінюється лише їх
кількісна характеристика;
2) абстреми, які, формуючи множину, набувають певного ступеня конкретності.
Це саме той процес, на який вказують майже всі дослідники. Справді, такі абстрактні субстантиви, як
l`amitié, la bonté, le bonheur стають конкретнішими у формі множини. Проте, набуваючи конкретного характеру, вони все-таки не втрачають своєї абстрактної суті. Цікаво зазначити, що іменники, віднесені до другої групи, характеризуються тим, що в їх семантичне поле включаються більш конкретизовані за значенням слова,
що транспонувалися у форму множини, ніж їх понятійні елементи в однині: la bonté – les bontés, la prudence
– les prudences, l`attention – les attentions, l`amitié – les amitiés. Наприклад:
«J’ajoute que consoler, en ce cas, est un mot qui n’entrainera pas forcément à de quelconques extrémités» [11,
p. 155].
«Une pensée d’argent lui était venue, et elle s’y accrochait pour excuser la passivité de son attitude: elle avait
entamé le matin même ses dernières économies; elle ne pouvait plus attendre» [6, p. 79].
Функціонування слова «amour» у французькій мові привертає увагу категоріальними альтернаціями роду
і числа. Згідно з даними словника Petit Robert 1, цей іменник є чоловічого роду. Утворюючи форму множини,
він конкретизує своє значення і означає вже «любовні пригоди», а в поетичному стилі ця абстрема змінює
граматичний рід: «Mais le vert paradis des amours enfantines» [10, с. 61].
Транспонуючи в множину і конкретизуючи своє значення, відокремлені іменники зберігають свій абстрактний характер як іманентну рису, однак, дещо «опредмечені» категорії отримують відтінок абстрактності.
Таблиця 1
Процес транспозиції абстрактних іменників (АІ) в множину
Однина
l`impatience (нетерпіння)
la brusquerie (різкість)
la bonté (доброта)
la prudence (обережність)
la prodigalité (марнотратство)

Множина
les impatiences (приступи нетерпіння)
les brusqueries (прояв різкості)
les bоntés (прояв доброти)
les prudences (прояви обережності
les prodigalités (надлишкові витрати)

Абстрактний іменник однини, трансформований у множину характеризується, з одного боку, конкретизацією свого значення, а з іншого, динамічністю розвитку цього ж значення. Завдяки процесу транспозиції,
інтенсифікація дії призводить до утворення значення, що означає результат дії. Для підтвердження думки
наведемо пари слів однини і множини у вигляді таблиці 1.
3) абстреми з градаційною ознакою. До цієї групи відносяться відокремлені іменники, які при переході
в множину, поряд з конкретизацією, володіють дещо більшим ступенем абстрактності, ніж проаналізовані
вище приклади. Сюди слід віднести абстреми такого типу: l`honneur – честь, les honneurs – почесті, la violence
– жорстокість, les violences – насильницькі міри, la tendresse – ніжність, les tendresses – ласки та ін.
«Il possédait les caractéristiques classiques de l’affranchie, la salacité, la servilité, la méticulosité. Il n’était pas
une des ses bassesses et meme de ses tics que Tacite n’eût décrit…» [7, p. 75].
«Antoine sentait autour de lui les courages faiblir, l’endurence fondre, les soins devenir plus lents, moins
précautionneux» [6, p. 585].
«Je me lançait dans les mensonges, ecrivis à Catherine de me faire parvenir une fausse invitation» [11, p. 90].
Абстрактні іменники другої і третьої груп нашої класифікації мають спільну ознаку, а саме конкретизація
значення при їх транспозиції в множину. Однак, інтенсивність конкретизації абстрем другої групи є вищою,
ніж у абстрактних іменників третьої групи. Для останніх є характерним високий ступінь абстрактності конкретизованого значення при їх транспозиції в множину. Процес транспозиції АІ трьох груп в множину схематично зображений на рис. 1.
Як видно з рисунка, процес транспозиції АІ першої групи в множину відбувається без втрати їх абстрактного значення. Для відокремлених іменників, що належать до другої групи транспонування в множину призводить до утворення конкретизованого значення, із збереженням, однак, їх абстрактної суті. Транспозиція
в множину АІ третьої групи характеризується високим рівнем абстрактності конкретизованого значення відокремленого іменника, транспонованого в множину.
Приклади, наведені нами, демонструють не лише процес переходу абстрактних іменників в множину, а й
показують різноманітність чинників цього переходу. Процес формування категорії множини, на нашу думку,
зачіпає не всі таксономічні групи слів. Є група абстрем, які, з точки зору функціонування, не можуть утворювати множину, тобто їх функціонування у формі множини не буде мати логічних підстав. Сюди відносяться відокремлені іменники з суфіксами -isme (-ізм) – зі значенням «світоглядна позиція, діяльність, уклад» –
vandalisme, tsarisme, pasifisme, triomphalisme, papisme, volontarisme, і -at (-ат): plagiat, principat, pontificat, etc.
Зауважимо, що Р.Мартен взагалі не відносить субстантиви на –isme до абстрактних [8].
Аналіз семантики абстрактних іменників множини в системі французької мови дав змогу зробити наступні
висновки: 1. Кількісно ці іменники репрезентують значний лексико-граматичний розряд іменників, в яких
логічно категорія множини відсутня. 2. Вживання абстрем у множині призводить до їх переходу в розряд
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іменників, які підлягають лічбі, тобто відбувається зміна семантики абстрактними іменниками в напрямі набуття ними конкретного значення.

Рис.1. Транспозиція одиничного іменника в форму множини
Під процесом конкретизації значення слід розуміти не елементарний процес, а форму прояву абстрактного. Формуючи множину і змінюючи цим свою семантику, абстрактні іменники залишаються абстрактними
поняттями, оскільки сама форма множини конкретизує не значення, а лише «предметність» іменника. Аналіз
семантичного змісту у вказаних іменниках дає нам можливість прослідкувати за чинниками переходу абстрактних іменників до більш конкретного значення, виявити кількісно – якісні зміни цього переходу. Загальновизнана тенденція по відношенню до абстрактних імен – більшою мірою це стосується української мови, –
це невираженість протиставлення за числом. У багатьох випадках застосування рахунку призводить до зміни
початкового значення слова в множині. Володіючи узагальненим значенням, форми множини дозволяють
дещо переосмислити абстрактне слово, що утворилося, тобто прийняти його ніби в новому контексті. Так,
іменник «бруд» у тлумачному словнику української мови за редакцією І.Білодіда визначається наступним
чином: «1) те, що робить що-небудь нечистим, грязь, болото; 2) розпуста, аморальна поведінка» [19, с.240].
У цих двох значеннях слово «бруд» виступає в однині. Спробуємо поставити це ж слово в множині, скажімо, як подає словник, «грязі». Тепер, дане слово набуває іншого смислу, а саме, «намул озер або морів, що
використовується як лікувальний засіб» [19, с. 185]. Причому, в словнику воно подається з позначкою «тільки
в множині». Подібна зміна початкового значення слова «бруд» при переході в множину прослідковується і у
французькій мові, де функціонує розвинута мікрогрупа лексем для позначення «бруду»:
1) saleté (f), boue (f), crotte (f) – сльота; ordure (f) – нечистоти, сміття;
2) crasse (f) – бруд на шкірі, одягу; crotte (f) – вуличний бруд;
3) перен.зн. vilеnie (f) – мерзотність, огидність; saleté (f) – непристойність; ordure (f,) – розпуста.
Окремо подається слово «грязі» з позначкою «множ.мед.» – boues (f, pl).
Абстрактні іменники, як і всі інші розряди іменників, можуть мати граматичні форми однини чи множини,
але лише в певних межах, утворюючи морфологічні типи імен. Іменники французької мови, що мають лише
форму множини (Pluralia tantum) завдяки своїй етимології мають виражають значення сукупної множинності.
Наприклад, accordailles (f, pl) – заручини, affres (f, pl) – смертні муки, annales (f, pl) – анали, літопис, fiançailles
(f, pl) – заручини, moeurs (f, pl) – звичаї, prolégomènes (m, pl) – пролегомени, попередні роздуми, ténèbres (f,
pl) – темнота, невігластво, vivres (m, pl) – їжа, продовольство. Деякі абстрактні іменники французької мови,
що означають сукупність предметів, тобто, класифікуються як збірні, утворюючи множину, набувають функціональних ознак іменників, які можна порахувати: un peuple – des peuples, la foule – les foules. Загалом, ідея
множинності збірних іменників залишається невизначеною: l`humanité, le clergé, la bourgeoisie.
Генеза абстрактних іменників полягає в транспозиції форм числа, при яких утворюються відмінні від початкового значення смислові відтінки. Утворені абстрактні імена у формі множини отримують новий смисл
і таким способом лексикалізуються. Наше подальше завдання полягає у дослідженні проблеми стильового
використання абстрактних іменників множини, оскільки однією із релевантних рис лексико-граматичної категорії числа є її стилістична виразність.
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АНАЛИЗ ВЕСОМОСТИ ВНЕЯЗЫКОВИХ ФАКТОРОВ
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ АНГЛИЙСКОГО ЛИНГВА ФРАНКА
Різне походження і різні рідні мови актантів, кожен з яких ділиться своїм культурним знанням та досвідом, формують ідіосинкратичність будь-якої професійної культури в межах інтеркультури. Спілкування
відбувається з відхиленнями та порушеннями базових правил граматики стандартної англійської мови за умовами того, що комуніканти володіють професійним знанням та технічними навичками на рівні даної культури. Приналежність актантів до різних первинних культур, мінімальне знання про рідну мову протилежної
сторони, спільний термінологічний ряд, високий ступень мовних контактів – це є фактори, що сприяють
формуванню особливостей мовних систем англійської лінгва франка.
Ключові слова: ідіосинкратичність, професійна культура, первинна культура, інтеркультура, допоміжна
мова, актанти.
Различное происхождение и разные родные языки актантов, каждый из которых делится своими
культурными знаниями и опытом, формируют идиосинкратичность любой профессиональной культуры в
рамках интеркультуры. Общение происходит при любых отклонениях и нарушениях базовых правил грамматики стандартного английского языка при условии, что коммуниканты владеют профессиональными знаниями и техническими навыками на уровне данной культуры. Принадлежность актантов к разным первичным
культурам, минимальные знания о родном языке противоположной стороны, единый терминологический ряд,
высокая степень контактов языков – это факторы, которые определяют ход формирования особенностей
языковых систем английского линва франка.
Ключевые слова: идиосинкратичность, профессиональная культура, первичная культура, интеркультура,
вспомогательный язык, актанты.
Various backgrounds and different first languages of the actants, who share their cultural knowledge and experience
with each other, build idiosyncratic features of any professional culture within an interculture. Communication may
take place with any deviations from the basic grammar rules of Standard English, provided the shared professional
skills. Divergence in the actants’ kin culture, minimal knowledge of the interlocutors’ first language, common
terminology and high degree of language contacts – they are the major factors to make up peculiar features of English
lingua franca.
Key words: idiosyncratic features, professional culture, kin culture, interculture, auxiliary language, actants.

В условиях глобализации всех аспектов существования люди создают всё больше гибридных форм
культуры и языков. Национальная культура в такой ситуации подвержена более стремительным изменениям,
чем национальный язык, т.к. именно язык считается запасником культуры и менталитета нации. Последние
лингвистические исследования приводят нас к выводу о том, что национальный язык поддаётся тщательному анализу только при условии, что будет учитываться его связь с культурой нации. В силу того, что язык
расценивается как субъект межкультурной коммуникации, любые взаимоотношения между языками следует
анализировать как результат взаимодействия различных культур.
В том случае, когда речь идёт об общении и кооперации на уровне неродного языка для всех участников
взаимодействия, можно предположить, что стороны коммуникации будут ограничены следующим выбором:
одна из сторон вынуждена принять язык другой; обе стороны принимают единый лингва франка; обе стороны
используют свои родные языки. Лингвистом Хосе Ламберт были предложены такие термины для описания
подобной ситуации – от «геноцида» до «демократизации языков» [2, с. 223]. Представляется целесообразным
принять нейтральную позицию и выбрать использование лингва франка, т.к. именно такой подход к данной
проблеме позволяет избежать огромных затрат на перевод [4, с. 7]. Чем шире применяется английский в качестве международного лингва франка при межкультурном общении, тем меньше потребности в переводе,
ибо, если люди научатся говорить на общем языке, отпадает необходимость переводить (исключая перевод
литературных произведений и специальной литературы).
Целью написания этой статьи является анализ закономерностей формирования лексико-грамматической системы английского лингва франка. Для достижения этой цели необходимо выполнить такую задачу:
выделить те внеязыковые факторы, которые являются самыми влиятельными при становлении нового формата
международного языка. Предметом анализа являются особенности лексико-грамматической системы лингва
франка. Объектом выступают англоязычные тексты переписки разноязычных представителей определённой
профессиональной культуры.
Неоспоримым остаётся тот факт, что растёт количество людей, пользующихся английским языком в качестве неродного. Сам этот факт не превращает английский язык в наиболее широко используемый в мире, но
делает его наиболее весомым при межкультурном общении. В мире существует примерно 6000 языков, и ни
один человек не может выучить все языки. Следовательно, для общения необходим перевод, который является очень дорогостоящим и служит лишь для кратковременных отношений. Для таких целей созданы бюро
переводов, как, например, Услуги Перевода Европейской Комиссии. В качестве иллюстрации можно привести такой пример: в 2003 году штатные переводчики упомянутого бюро в количестве 1109 человек выполнили
© Н. П. Пожидаева, 2014
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перевод 1416817 страниц текста [3, с. 54]. Следует заметить, что именно английский язык служит релейным
языком при осуществлении перевода с периферийных языков.
Для долгосрочных отношений подходит иной формат общения, а именно изучение общего языка коммуникации. Препятствием является то, что далеко не каждый может выучить неродной язык в совершенстве.
Скорее, можно вести определённый род деятельности на неродном языке, понимать то, что относится к этому
роду деятельности, т.е. использовать такой формат языка в рамках профессиональной культуры. Несомненно, принадлежность к общей профессиональной культуре облегчает общение на неродном для всех участников языке. Различное происхождение и разные родные языки актантов, каждый из которых делится своими
культурными знаниями и опытом, формируют самобытность, идиосинкратичность любой профессиональной
культуры, которая является объединяющей силой по признаку определённых технических навыков. Любой из
членов некой профессиональной культуры, использующий общий язык общения – английский лингва франка,
одновременно является носителем своей первичной национальной культуры и языка. Непременное влияние
особенностей лексико-грамматической системы каждого из языков участников коммуникации обусловлено
тем, что сами актанты, прежде всего, находятся в таких условиях, при которых неизбежно стремление к уподоблению своим речевым привычкам и калькированию родного языка. Главным образом коммуникация такого рода может состояться при любых отклонениях и нарушениях базовых правил грамматики стандартного
английского языка при условии, что сами коммуниканты владеют профессиональными знаниями и техническими навыками на уровне данной культуры.
По мнению американского лингвиста Д.Слобина, на самом раннем этапе своего речевого развития человек
приобретает вполне конкретный формат мышления (thinking for speaking) [5, с. 436]. Тогда же ребёнок получает определённое лексико-грамматическое наполнение своей языковой картины мира, что и служит основой
для чувств, мыслей и воспринимаемых фактов, а в конце концов формирует особенности речевого поведения. Учёный выдвигает гипотезу о том, что те речевые модели, которые приобретаются в детстве, являются
самыми стойкими и препятствуют реорганизации языковой картины мира во время изучения второго (неродного) языка. Именно такое предположение может объяснить необходимость приобретения новых речевых
моделей (thinking for speaking) для развития языковых компетенций при изучении неродного языка [6, с. 616].
Проблемным остаётся вопрос о том, на каком же языке происходит формирование той или иной речевой модели при общении на неродном языке в ситуации межкультурной коммуникации посредством английского
лингва франка.
В процессе приобретения новых неродных речевых моделей неизбежным является присутствие
определённых внеязыковых факторов, которые определяют ход формирования особенностей языковых
систем той разновидности языка, которая возникает как следствие или продукт межкультурного общения в
рамках профессиональной культуры. К таким факторам можно отнести принадлежность актантов к разным
первичным культурам, минимальные знания о родном языке противоположной стороны, единый терминологический ряд для всех участников, высокая степень контактов различных языков. Таким образом, процессы
дестандартизации и интернационализации языковых систем английского линва франка объясняются стремлением к уподоблению приобретённых речевых моделей своим родным моделям, известным с детства и
активным в любом состоянии.
Английский язык иногда наделяют эпитетом «язык-убийца» (killer language), т.к. по мнению многих
учёных рост сферы влияния этого языка приводит к гибели периферийных языков. С этим мнением можно
поспорить, поскольку огромное большинство мирового населения говорит на нескольких языках, т.е. является мультилингвальным. Следовательно, каждый из билингвальных профессионалов ежедневно делает выбор
между родным языком и вспомогательным языком межкультурного общения – лингва франка. Некоторые
лингвисты пришли к такому выводу, что чем больше различных языков активно используется на определённой
географической территории, тем сильнее потребность в лингва франка [1, с. 28]. Примером этому может служить ситуация на уровне администрации Европейского Союза. Таким образом, использование английского
языка в качестве опорного (вспомогательного) языка является не альтернативой в выборе языка общения, а
следствием языкового разнообразия. К тому же, растущая потребность в использовании английского лингва
франка в условиях глобализации объясняется прогрессом в области коммуникаций и технологий.
Альтернативный посредник при межкультурном общении – перевод – оперирует стандартными языковыми
системами, в то время как языковые системы иной формы межкультурной коммуникации – английского лингва
франка – претерпевают постоянные изменения и подвергаются влиянию со стороны всего множества и разнообразия первичных речевых моделей всех актантов. Рассмотрим, например, такую профессиональную группу
людей, как интернациональные экипажи морских судов. Деловая переписка между капитаном, старшим механиком и контролирующими органами традиционно ведётся на английском языке. Поскольку актанты в такой
переписке принадлежат к разным языковым и национальным культурам, единственным объединяющим фактором для них является их общая профессиональная культура. В том формате общения, который наблюдается
при переписке, неизбежно присутствуют отпечатки моделирования высказываний по аналогии с первичными,
приобретенными в детстве, формулами построения мысли (thinking for speaking). Так, если для русскоговорящего капитана чуждо употребление артиклей, он избегает их в своём письме, например:
We appreciate your understanding that some of crewmembers earning 500 usd per month only. Crewmembers are
saving money for their families. Best Regards, Capt. ALBUL ANDRIY [7]
Опять же в русском языке не существует эксплицитно выраженной грамматической категории длительности (Continuous). В этом же примере можно заметить, что имеет место пренебрежение стандартными грам-
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матическими формами глаголов, что вполне допустимо для английского лингва франка, т.к. это не препятствует пониманию сути высказывания:
We appreciate your understanding that some of crewmembers earning 500 usd per month only.
Для представителей азиатских культур характерна чрезмерная вежливость и обходительность. Исходя из
этого, становится понятной такая постановка вопроса от человека по имени Ли Минь Гуан:
From: Li Ming Quan (IT Shipboard)
Sent: 12 December 2013 09:28
Good Day Capt,
For the past 3 months, i can see that the infinity on board your good
vessel is decreasing in the take up rates and also poor subscription on
infinity web surf as compared to other vessels doing similar STS
operations; may i know the reason why the crews are not utilizing it? [7].
Европейские представители этой же профессиональной культуры формируют подобные вопросы под влиянием, например, немецкоязычной или иной модели построения мысли:
Can you tell me the reason, why you don’t take the samples?
Please let me know what the reason is of this matter [7].
Несомненно, все актанты оставляют определённый след в формировании языковых систем английского
лингва франка, т.к. при общении посредством неродного языка имеет место стремление самих коммуникантов к подражанию и копированию некоторых композиционных структур. Особенно заметным это становится при деловой переписке внутри одной профессиональной культуры. Например, господин Пельцеттер не
придаёт большого значения грамматической категории времени Past Simple, т.к. из контекста всего письма
понятно, что речь идёт о забывчивости или невнимательности старшего механика:
If you forget it, please take the samples immediately [7].
В ответ старший механик подсознательно «копирует» такое пренебрежение временными категориями, в
результате чего мы имеем такое послание:
Ch. Engineer Mieserov informed me about sterntube leakage, but after your letter we find what was tighten wrong [7].
Как следствие, правильным употреблением стандартных английских грамматических временных категорий пренебрегают почти все участники переписки. Например:
By the way, what sensor had been changed in service tank as long none had been ordered or delivered this year?
Theses samples are overdue since July.
Anyway, does Mr. Pelzetter had been informed about un-separated fuel, cleaning of tank and sensor change? [7]
Такой анализ внеязыковых факторов влияния на формирование особенностей языковых систем английского лингва франка позволяет сделать вывод о том, что степень весомости этой языковой разновидности
растёт внутри интеркультур. Перевод, как посредник для кратковременных отношений, действует за пределами интеркультур и охватывает широкий круг культур и языков. Рост глобального рынка использования
перевода можно сравнить с ростом потребности в английском лингва франка. К факторам, формирующим
особенности такой языковой разновидности, можно отнести многочисленность и разнообразие первичных
культур актантов, которые образуют интеркультуру. Не менее важным является то, что принадлежность к некой профессиональной культуре определяет идиосинкратичность лексико-грамматической системы вспомогательного (опорного) языка межкультурного общения. Наконец, в эпоху глобализации культур, формируется
новый формат общения между интеркультурами и периферийными монокультурами.
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